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মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তমগ্ডুলীর জীবনী । 

সাধুসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নিম্ম্লং নয়নদ্বয়ম্ । 

যস্ত নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র । 

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

সঙ্কলিত। 

পঞ্চম সংস্করণ। 

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

মেডিকেল লাইব্রেরী--২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা! ? 

সন ১৩২০ সাল। 

মূল্য ১০ দেড় টাকা মাত্র। 
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প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিশাল সিন্ুবক্ষ যখন ভীধবভাবে আন্জোড়িত 
হয়- তরঙ্গের উপর তরঙ্গ গঙ্জন করিয়! বেগে প্রবাহিত হয়--বাতাসের 

দাপটে চারিদিক অস্থির করিয়া তুলে-তরণীসকলকে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

করিয়। মুহূর্তে মুহূর্তে অসংখ্য নৌকা! দাগরতলে নিমগ্র করে) সময়ে 

বে ছুই-চারিখানি তরণীর মাঝী হাল ধরিয়৷ ঠিক থাকিতে পারে, বুদ্ধি- 

প্রভাবে তরঙ্গরাশি বিদলিত করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে পারে, 

তাহারাই প্ররুত মাঝবী নামের উগযুক্ত। সেইরূপ সংসার-সাগরের 
মধো অসত্য এবং পাপের ভীষণ ঝড় যখন সমুখিত হয় এবং সত্য, 

পবিত্রতা, শাস্তি গ্রভৃতি নৌকাগুলি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে 
বাহারা বিরুদ্ধ ধম্মমতরূপ তরঙ্গরাশিকে প্রতিদ্বন্িতায় বিদলিত করিয়] 
সংসারসাগরের উচ্ছ জ্খলতা দূর করেন, তীহীরাই জগতের মধ্যে প্রকৃত 

জ্ঞানী ও মহাপুরুষ। 

ভারতভূমি রদ্র-প্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষরত্বের জননী। 
ইহার গর্ভে কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং 

করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? এক সময়ে ব্যাস, বালীকি প্রভৃতি 

মুনিখ্খষিগণ বিধাতা প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বাণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের স্তায় তুবন 

বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। আধ্যধর্মকে নির্বাপিত করিয়া যখন 

নাস্তিকতার অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্ব! শঙ্করাচার্য 
অত্যুদিত হইয়া বরহ্ষজ্ঞানের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিয়া গিয়াছেন। 

এইব্ধূপ কন্দ কত মহাত্বী জন্মগ্রহণ করিয়া কত উপকার ও কত 



১/০ উপক্রমণিকা 

অভাবপূরণ করিয়! গিয়াছেন। রদ্রগর্ভ ভারতভূমিতে যে সকল মহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জীবনচরিত লেখাই এই গ্রন্থের 

উদ্দেশ্ঠয 

বর্তমানকালে আমাদের দেশে নাটক, নভেল, উপন্যাস ব্যতীত 

ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত, জীবনচরিত ও ধর্মমসংক্রাস্ত কৌন পুস্তকেরই আদর নাই। 
এন্প পুস্তক প্রণয়নে সাধারণে গ্রন্থকর্তীকে উৎসাহিত না করিয়া বরং 

তাহাকে নিরুৎসাহ করিয়। থাঁকেন। তীহাঁরা বলেন, “যে পুস্তকে 

“পূর্ণিমার শুভ্র চন্ত্রীলোকে খিড়কির স্বচ্ছ পুষ্ধরিণীর ধারে লতামগ্ডপের 

মধ্যে ফুল্লকুজ্মসদূশ কমলমণিকে না দেখিতে পাওয়া যায়» যে পুস্তকে 

প্রতিবেশীর পুত্র বিপিনকে হেমাঙ্গিনীর প্রতি কটাক্ষ-শর হাঁনিতে ন৷ 

দেখিতে পাওয়া যায়; যে পুস্তকে “বিরহিণী ইন্দুবালাকে বিমর্ষভাবে 

পথিপার্্স্থ গবাক্ষের দ্বারে প্রণয়ীর জন্ বসিয়া থাকিতে না দেখা যায়, 

সে পুস্তক কি আর পুস্তকের মধ্যে গণ্য ?” যে দেশের শিক্ষিত এবং 

অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এইরূপ ধারণা, সে দেশে এরূপ পুস্তকের উন্নতি 

কিরূপে হইবে? 

বর্তমানকালে এ দেশের অনেক বাক্তিকে তাহাদের পূর্বপুরুষদিগরে 
নাম জিজ্ঞীসা করিলে, ব! তাহাদিগকে ধর্মমসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাস! 

করিলে, অক্নানবদনে উত্তর করিবেন, “মহাশয়! ও সব আমর! শিক্ষা 

করি নাই,” কিন্তু তাহারা, সুদূর সাগরপারে ইয়োরোপথণ্ডের মধ্যে যে 

সকল রাজা! প্রজা ও লেখক লেখিকা! আছেন, তীহাদের চৌদ্দপুরুষের নাম 

ও ঠিকান। অনায়াসে বলিয়া দিবেন, তাহাতে কোনরূপ দ্বিরুত্তি করিবেন 
না। এ কথা সত্য যে, পূর্ববকালের বিষ্া জ্ঞানকরী ছিল এবং এখন- 

কার বিদ্যা অর্থকরী হইয়াছে । তখনকাঁর লোকে, জ্ঞানসঞ্চয় হইতে 

পারে, এরূপ পুস্তক আদরের সহিত পাঠ করিতেন; আর এখনকার 
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লোকে বিরহিণীর বিরহ, প্রণয়িনীর প্রণয়, বারাঙ্গনার দাম্পত্যপ্রেম 

প্রভৃতি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এরূপ সমাজের 

মধ্যে আমার এই “জীবনী-সংগ্রহ” যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বা ইহা! 

বিক্রয় করিয়া আমি অর্থোপার্জীন করিব, এরূপ আশা আমীর নাই। 

আমি নিজে মহৎ ব্যক্তিদ্িগের জীবনী পাঠ করিতে ভালবাসি বলিয়া 

জনসাধারণে ইহ প্রকাশ করিলাম । এই জীবনী-সংগ্রহের দ্বার শত 

সহজ, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটা, নরনারীর মধ্যে যদি একজনও ইহা পাঠ 

'করিয় কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করেন, তাহ! হইলে আমার সকল শ্রম 

সার্থক জ্ঞান করিব। | 

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নব্যভারত 

ও অন্তান্ত ২1৪ খানি মাসিক পত্রিকার সাহাষ্য না পাইলে এবং আমার 

প্রিয়স্থহদ্ প্রসিদ্ধ ডিটেকৃটিভ উপন্তা লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে 
মহাশয় ইহার সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে আমি কখনই ইহা 

প্রকাশ করিতে পারিতাম না । বলিতে কি, তাহারই উৎসাহে ও আগ্রহে 

এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । 
শ্রাগণেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 

কি কুক্ষণেই যে “জীবনী-সংগ্রচের” দ্বিতীয় সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিয়া- 

ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। অনেক সহৃদয় পাঠক পাঠিকা ইহার 

প্রথম সংস্করণ পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া কতকগুলি জীবনীর কলেবর 

বৃদ্ধি এবং কতকগুলি নৃতন জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে আমায় 
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বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। আমিও তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে 

যত্ববান হই। 

আমি যে সময়ে মহাপুরুষদিগের জীবনের গুপ্তঘটনাসকল সংগ্রহ 

করিতে প্রবৃত্ত হই, সেই সময় হইতে বিপদ আমার সঙ্গের সাথী হয় এবং 

যতই চেষ্টা করিতে থাকি, বিপদ তাহার অলক্ষিত জালে আমায় ততই 

জড়িত করিতে থাকে। মহাপুরুষদিগের জীবনের গুপ্ত কার্যকলাপ 

সংগ্রহের গ্রথমাবস্থায় আমার শ্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করিলেন । 

দ্বিতীয়াবস্থায় আমার কনিষ্ঠ পুত্র টাইফয়েড জরে ও বাতশ্নেম্ম বিকারে মূক 
ও বধির হইয়া গেল। উহার গর্ভধারিণী পুত্রের অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া 

উন্মত্তার স্তায় হইয়া! গেলেন। তৃতীয়াবস্থায়। উদরাময়, জর, রক্তামাশয় 

ও অতিসার, ইহারা সুযোগ বুঝিয়। আমার নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা 

করিতে লাগিল। 

এই নিদারুণ রোৌগভোগের সময়ে যদি পরম করুণাসিম্কু পরমেশ্বর 

দয়। না করিতেন, যদি পিতৃ-তুণ্য জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত নীলমণি 

মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বৃদ্ধ শ্বশুর শ্রীযুক্ত স্থথময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জননীর 

সমান স্েহময়ী কনিষ্ঠা ভগিনী এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারী প্রতিবাসী 

অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় আমায় যত্ব এবং আমার 

তত্বাবধারধ ন! কারতেন, তাহা হইলে আমি কখনই পুনজ্জীবন লাভ 

করিয়৷ জীবনী-সংগ্রহের এই দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদিগের হস্তে প্রদান 

করিতে পারিতাম না। এত বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও আমি পাঠক পাঠিকা- 

দিগের অন্থরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে ইহা! আপনা- 

দিগের মনের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে কি না, তাহ! বলিতে 

পারিলাম না । 

শ্রীগণেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
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জীননী-সংগ্রহ? 

বুধাদেব। 

শাক্যবংশের উৎপত্তি 

দ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিনা মাধনার দারা সিদু হইয়াছিলেন। 
শাক্যবংশীয়দিগের মধ্যে তিনিই কেবল কামক্রোধাদি রিপুমকলকে অয় 

করিয়াছিলেন। তাহার এতাদৃশ ক্ষমত| দেখিয়া শাক্যবংশীয় লোকের 

তাহাকে শীক্যমিংহ ও শাক্যমুনি আখ্যা গ্রদান করিয়াছিখেন। শাক 

বংশ আমাদিগের পৌরাণিক ক্য্যবংশের একটা পৃথক শাখা মাত্র। স্্য- 

বংশীয় ইক্ষাকু রাজ! যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের একাংশ 

হইতে শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইঙ্ষাকুবংশে স্বজ্জাত নামক 
এক রাজা ছিলেন, তাহীর পুত্রের! তৎকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া! *শাকা” 

এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি কারণে যে উহার নির্বাসিত 

হুইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। 



২ জীবনী-সংগ্রহ 

পুরাকালে অযোধ্যা-নগরে সুজাত নামে ইক্ষাকুবংশীয় একজন প্রতাপ- 

শালী রাঁজা ছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্তা ছিল। পুত্রগণের 

নাম_-ওপুর, নিপুর, করকুণ্ডক, উন্কামুখ ও হস্তিশীর্ষক। কন্তাগণের 

নাম--শুদ্ধা, বিমল, বিজিতা, জলা ও জলী। এই সকল পুত্র ও কন্তা 

ব্যতীত “জেন্ত” নামে তীহার আর এক পুত্র ছিল। সেটা তাহার প্রধান 

মহিষীর সথী-পুত্র। সথির নাম ছিল জেস্তি, সেইজন্ত সকলে তাহার 

পুত্রকে জেন্ত বলিয়! ডাকিত। 

রাজা সুজাত এক সময়ে এঁ সথীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন; 

জেস্তিও তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার জন্ত রাজা পরিতুষ্ট হইয়া 
জেন্তিকে বলিয়াছিলেন, “তোমার সৌজন্য দেখিয়া আমি তোমায় বর প্রদান 

করিতে ইচ্ছা করি) অতএব তুমি তোমার অভিলধিত বর-প্রার্থন৷ 

কর।” রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ জেন্তি মনে মনে বিবেচন! 
করিল যে, রাজার অবর্তমানে তাহার অন্যান্য পুত্রেরা পিতৃরাজ্যের ও 

পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে, আমার পুত্রের তাহাঁতে কোন অধিকার 
থাকিবে না; অতএব যাহাতে আমার পুত্র এঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, 

তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া জেন্তি বলিল, “মহারাজ! 

আপনি যদি বর দিতে আমাকে একান্ত অভিলাষী হইয়! থাকেন, তাহা 

হইলে আপনি আপনার পাঁচ পুত্রকে বনবাসী করিয়া আমার পুত্রকে 

রাজ্য প্রদান করুন|” মহারাজ সুজাত, জেন্তির মুখে এইরূপ বর- 

প্রার্থনা শুনিয়৷ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গের 

ভয়ে কোন ক্রমেই স্বীকৃত বরপ্রদ্ানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। 

রাজা "তাহাই হউক” বলিয়া জেন্তির অভিলধিত বরপ্রদান করেন। 
রাজার বরদানের কথা, ক্রমে নগরবাসীমাত্রেই শুনিল। রাজকুমারেরা 

পিতৃসত্য পালনের জন্য পিত্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন 



বুদ্ধদেব । 

করেন। কুমারদিগকে বনগমন করিতে দেখিয়া রাজ্যের অধিকাংশ 

লোৌকেই তাহাদের সহিত গমন করেন। ইহার! বহুদেশ পর্যটন 

করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সন্নিকটস্থ রোহিণী-নদীতীরবন্তী শকোট- 

বনে আসিয়া উপস্কিত হন। এ বিস্তৃত শকোটবনের মধ্যে যে 

স্থানে মহান্ুতব ও মহাজ্ঞানী কপিলমুনি * বাস করিতেন, উহার 

তীহারই আশ্রমের সন্নিকটে বসবাস করেন। রাজকুমারের1 শকোটবনে 

বাস করায় এবং অন্ত কোন বংশের সহিত সংশ্রব না রাখিয়া আপনা- 

দের পরস্পর ভগিনী, ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত বিবাহপ্রথ। প্রচলিত 

করার, উহাদের বংশ শাক্যবংশ বলিয়! অভিহিত হয়। সুজাত রাজার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র “ওপুর”ই শাক্যবংশের প্রথম বা আদিপুরুষ। শাক্যবংশ 

ইক্ষণকুবংশের একটা শাখা মাত্র । 

কপিলবস্ত নগরের উৎপত্ি। 

স্বজাত রাজার নির্বাসিত পুত্রের বহুলোক সমভিব্যাহারে হিমালয়ের 

উৎসঙ্গ প্রদেশে কপিল খধির আশ্রম-নিকটস্থ শকোটবনে বাঁস করিলে, 

ক্রমে তথায় অন্ান্ত লোক গতায়াত আরম্ভ করে। নানা দেশীয় 

বণিকগণও তথায় গতিবিধি করিতে থাকে । তখন তাহাদের ইচ্ছ। 

হয় যে, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্ত কোথাও যাইব না। 
কুমারেরা এইরূপ মনস্থ করিয়া কপিলমুনির আজ্ঞা লইয়া সেই 

* এই কপিলমুনি সাংখ্যব্যক্তা ও সগরসস্তানগণের দাহকর্তী কপিল হইতে 

পৃথক্ ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে, ইনি গৌতম গোত্রীয় বলিয়া বিশেধিত 

হইয়াছিলেন। 



জীবনী-সংগ্রহ 

শকোটবনে এক উত্তম নগর নির্শীণ করেন। কপিলমুনির আজ্ঞ! লইয়া 

এঁ নগর নির্শিত হইয়াছিল বলিয়া, এ নগরের নাম “কপিলবস্ত” হয়। 
কপিলবস্ত নগর স্থাপিত হইবার পর হইতেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে 

আরম্ত হয়। ক্রমে উহা! এত সমৃদ্ধিশালী হয় যে, তংকালে এঁ নগর 

প্রধান বাণিজ্যন্থান বলিয়! বিখ্যাত হইয়! উঠে। সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ 

পুত্র ওপুর এঁ নগরের রাজ-পদে অভিষিক্ত হন। ওপুরের পর যথাক্রমে 

নিপুর, করকুণ্ডক, সিংহহন্ * প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। সিংহহন্থুর 
চারি পুত্র এবং এক কন্ঠ! হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতদন, 

গুভোদন, ও অমৃতোদন, এবং কন্তার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন জোয্ঠ 

বলিয়। সিংহ্হনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর পৈতৃক সিংহাসন তিনিই প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। এই শুদ্ধোদন রাজার ওরসে ও কোলবংশীয় ভার্যা মায়- 

দেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। 

ইক্ষাকুবংশীয় সুজাত রাজার জ্যো্টপুত্র ওপুর বিখ্যাত শাকাবংশের 
মূল। এই মূল পুরুষের অধস্তন ষষ্ট পুরুষ অতীত হইলে মহাত্ম! শাক্য- 
মুনির উদয় হয়। 

* আমি ঘে কয়খানি বুদ্ধদেবের জীবনী দেখিয়াছি, তাহার দকলগুলিতেই 

সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন লিখিত আছে, কেবল “শাক্যমুনি-চরিত” নামক পুস্তকে ইহার 

মতভেদ দেখিতে পাওয়। যায়। এ পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে--"কুমারের 

পৈতামহধনু সিংহহনু যাহ! উত্তোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট থাকিয়াই 

তদ্যোগ্ে তিনি দশ ক্রোশ দুরস্থিত ভেরী, সপ্ততাঁল, এবং যন্তরযুক্ত বরা ভেদ করেন, বাণ 

পাঁতালে প্রবিষ্ট হয়, সে স্থানে একটী কুপ হয়, সেই কূপের নাম আজও লোকে শরকুপ 

বলিঘা থাকে ।” ইহার দ্বারা বেশ বুঝা বাইতেছে যে, সিংহহনু বলিয়া কোন খ্যাক্তি 

ছিলেন না, নৃতরাং গুদ্ধোদনের পিতার নাম সিংহহনু নহে। 



শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাঁস। 

শীকাসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস নিতান্ত অডূত। রাজা শুদ্ধোদন 
যে কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে কুল বা সে বংশ শাক্য হইলেও 

তাহার পাণিগৃহীতী ভার্ধ্যা! কোলীয়বংশের দৌহিত্রী ছিলেন। এই 
কোলীয়কুল বা কোলীয়বংশ শীক্যবংশের কন্ঠা হইতে উৎপন্ন হইয়া- 

ছিল। কোন এক পরিত্যক্তা শাক্যকন্তার গর্ভে কোল নামক জনৈক 

খষির রসে এই বংশের মূলপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল। কোলীয়বংশের 
উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপ ;- 

“নুজীত রাজপুত্রেরা ও ততসহাগত অন্তান্ ক্ষত্রিয়ের৷ শাক্য-আখ্যা 

প্রাপ্ত হইলে ক্রমে তাহাদের বংশ-বিস্তার হয়। করকুণ্তক শাক্যের 

রাজত্বকালে কোন এক শাক্য-কন্যার গলদকুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল; বৈদ্ভেরা 

অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহার ব্যাধির উপশম করিতে পারেন 
নাই। কন্ঠাটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দমস্তই এক-ব্রণ হইয়! যায়; কোন স্থান 
অক্ষত ছিল না। হতভাগিনী কন্যা! গলদ্কুষ্ঠরোগণ্রস্তা হইয়! প্রত্যেক 

লোকের ঘ্ৃণার্হ হন। তাহার ভ্রীতৃগণ তাহাকে পর্বতে পরিত্যাগ কর! 

বিধেয় বোধ করেন। অনন্তর তাহার ভ্রাত্ুগণ তাহাকে এক শকটে 

আরোহণ করাইয়া! হিমালয়-সমীপে লইয়! যান। তাহার! হিমালয় 

পর্বতের একটা গুহা-মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভৃত বহুতর 

ভক্ষ্য, প্রচুর পানীয়, কতকগুলি কম্বল ও অন্যবিধ শয্যা প্রদান করিয়া 
গুহার মুখ কাষ্ঠরাশির দ্বারা প্রচ্ছন্ন করতঃ বালুকারাশির দ্বারা তাহার 

ছিদ্রভাগ বন্ধ করিয়া দিয়! কপিলবস্ত নগরে ফিরিয়৷ আসেন। মৃত- 
কল্পা শাক্য-দুহিতা কয়েক দিবদ সেই গুহামধ্যে বাস করিয়া, বাযুহীন 
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স্থানে বাসের জন্যই হউক অথবা সেই গুহার উম্মাতা প্রযুক্তই হউক, তাহার 

সমুদয় ব্যাধি সারিয়া যাঁয়, শরীর কলঙ্ক-শৃন্য হয়, অধিকন্ত তাহার এরূপ 

নূতন শরীর ও মনোহর রূপ হয় যে, তাহাকে দেখিলে আর মানুষ বলিরা 

বিবেচনা হয় না। 

একদা! এক ব্যাদ্র আহাধ্য অন্বেষণে সেই স্থান দিয়! আসিলে মনুষোর 

গন্ধে তাহাকে আকুল করিয়া তুলে। ব্যান্ ক্রমে গুহার নিকটস্থ হইলে 
মনুষাগন্ধ অধিকতর প্রাপ্ত হইয়া গুহার মুখস্থিত বালুকারাশি পদের দ্বার! 

আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই পর্ধত গুহার অনতিদুরে “কোল” 

নামে জনৈক রাজধি বাঁস করিতেন। খষি ফল-আহরণার্থ সেই স্থানে 
আসিয়া দেখেন, এক ব্যাপ্ত গুহাদুখস্থ বালুকারাশি অপসারণ করিতেছে । 

ইহা দেখিয়া খষির কৌতুহল জন্মে, তিনি ক্রমে তাহার নিকটগামী 

হন। খধির প্রভাবে ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে, খধি সেই গুহাদারে গিয়া 

দেখেন, গুহাদ্বারের বালুকারাশি ব্যান্্র কর্তৃক উৎসারিত হইয়াছে, কিন্ত 
কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা গুহাদ্বার আবৃত আঁছে। খষি আরও কৌতুহলী 
হন এবং কাষ্ঠগুলিকে একে একে অপসারিত করিয়া দেখেন, 

তন্মধ্যে যেন এক দেবকন্টা, উপবিষ্ট আছেন। খধষি জিজ্ঞাসা করেন, 

“তুমি কে?” কন্তা প্রত্যুত্তর করেন, “আমি কপিলবস্ত নগরের অমুক 

শাক্যের কন্তাঁ;) আমার গলদকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল, তৎকাঁরণে আমার 

প্রতি আমার ভ্রাতুগণের দ্বণার উদ্রেক হওয়ায়, আমাকে এই স্থানে 

জীবিতাবস্থায় বিসর্জন দিয়া গিয়াছেন; কয়েক দিনের মধ্যে আমার 

সে ভীষণ রোগ সারিয়৷ গিয়াছে। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি 

মনুষ্যমুখ দেখিয়! পুনর্জন্মতুল্য বোধ করিলাম” 

রাজধি কোল, সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয় তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া 
আইসেন এবং ধ্যান জ্ঞান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত গাস্থয 



বুদ্ধর্দেব। ণ 

ধর্মের অনুশীলন করিতে থাকেন। ক্রমে সেই শাক্যদুহিতার গর্ভে, কোল 

খধির ওুঁরদে যমজক্রমে ১৬টা সন্তান জন্মে। খষিপুত্রের বয়োলাভ 

করিলে, তাহাদের মাত! তাহাদিগকে কপিলবস্ত নগরে যাইবার জন্য 

আদেশ করেন। তিনি তাহাদিগকে বলেন, “পুত্রগণ ! কপিলবস্তু 

নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতামহ অমুক অমুক, 

তোমাদের মাতুল আমার ভ্রাতা অমুক ) এক্ষণে তোমরা সেই স্থানে 
তাহাদের নিকট যাও--অবশ্তই তাহারা তোমাদের বৃত্তি বিধান 

করিবেন । তোমার মাতামহবংশ মহদ্বংশ, অবশ্ঠই তাহারা তোমাদিগকে 

গ্রহণ করিবেন।” 

শাক্যকন্তা এ্ররূপ বলিরা পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচারব্যবহার, 

রীতিনীতি, ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ দেন। তাহারা মাতৃকুলের আচার 

ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিলবস্ত নগরে গমন করে। খধিবালকের। 

ক্রমে শাক্যদিগের সভাস্থীনে উপস্থিত হন। তাহার! মাতার নিকট 

যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল, সেইরূপ নিয়মে শাক্সভাঁয় প্রবেশ করিয়া 

আত্মপরিচয় প্রদান করে। শাক্যগণ খধিকুমারগণের শাক্যাচার দেখিয়া! 

বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ 

এবং কাহার বংশধর ?” তাহারা প্রত্যুত্তরে বলে, “আমরা কোলাশ্রম 

হইতে আসিয়াছি, আমাদের মাত| অমুক শাক্যের কন্তা, আমাদের 

পিতা কোঁল খধি। আমাদের মাত কুষ্টব্যাধিপ্রস্তা হইলে, অমুক 

শাক্য তাহাকে গিরিগহ্বরে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। দৈবান্ুগ্রহে 

তিনি আরোগ্য লাভ করিলে রাজধষি কোল তাহাকে বিবাহ করেন । 

আমর! তাহাদের পুত্র ; মাতামহ ও মাতুলদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।” 
উক্ত বালকবৃন্দের মাতামহ এ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তিনি ও 

তাহার পুত্রপৌত্রগণ, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত বৃত্াস্ত 
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গুনিয়া তাহারা সকলেই বিশ্মিত ও আনন্দিত হন। আনন্দের 

বিশেষ কারণ এই যে, রাজধি কোলকে তীহারা চিনিতেন। রাজি 
কোল বারাণসীর রাজ!। তিনি জ্্ঠপুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ 

করিয়৷ হিমালয় পর্ধতের পাদদেশে তগন্ার্থ গমন করিয়াছিলেন । তাহা- 

কর্তৃক শাক্যকন্তা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাহার ওরসে দৌহিত্রগণ 
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আননের বিষয়। 

শাক্যগণ অতিমাত্র গ্রীত হইয়া সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেয়দিগকে গ্রহণ 
করেন এবং যথোচিত বৃতিগ্রদান করেন। যে বালকের ষে নাম, 

সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কিছু কিছু কৃষি- 

যোগ্য ভূমি প্রদান করেন এবং উহাদিগকে কোলীয় নামে খ্যাত 
করেন। এইবূপে শাক্যকন্তাা হইতে কৌলীয় বংশ উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। স্ভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক সুনারী 

কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদগর্ভে মায়াদেবীর জন্ম হয়। 

কপিলবস্ত নগরের অদূরে “দেবড়হো” নামক গ্রামে স্ুভৃতি শাক্য 

বাস করিতেন। স্ুৃভৃতি সেই গ্রামের অধিপতি । তিনি করভদ্র গ্রামের 

কোনীয়কুলে যে কন্তার পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে সাত কন্তা 

উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহ জানা যায় নাই। 

কন্ঠাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইল। যথা মায়া, মহামায়া, 

অতিমায়, অনস্তমায়া, চুলায়া, কোলীসেবা ও মহাপ্রজাপতি। 
রাজা সিংহহন্নু পরলোক গমন করিলে পর, তাহার জোস্টপুত্র 

গুদ্ধোদন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত স্ুভৃতি শাক্যের প্রথমা কন্য। মায়া 

এবং কনিষ্ঠ! কন্া মহাপ্রজাপতির পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের 

ছাঁদশবর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ওরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ 

শাকাসিংহের উদয় হইয়াছিল। 



বুদ্ধদেবের জন্ম । 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই নেপাল রাজ্যের নাম শুনিয়া 
থাকিবেন। নেপাল রাজ্যের উত্তর সীমা হিমালয় পর্বত, পুর্ব সীমা 

সিকিম প্রদেশ, দক্ষিণ সীম! বঙ্গ, বেহার ও অযোধ্যা প্রদেশ, এবং পশ্চিম 

সীমা দিল্লী ও কিউমাউন দেশ। এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট নেপাল রাজ্যের 
মধ্যে কপিলবস্ত নামে এক নগর ছিল। এ নগর শাক্যবংশসন্ভৃত রাঁজা 
শুদ্ধোদনের রাজধানী । কপিলবস্তর বর্তমান নাম কোহানা। 

মহারাজ শুদ্ধোদনের পাঁচ মহিষী, তন্মধ্যে মায়াদেবীই সর্বপ্রধানা। 
মায়াদেবী রূপে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। মহারাজ তাহার 
অলৌকিক রূপলাবণ্যে এরপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কখনও তীহাকে 
নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। যখনই তাহার সরল কমনীয় 
অনিন্দানুন্দর মুখখানি দেখিতেন, যখনই তীহার ঈষৎ ব্রীড়ীবনত 
বিশাল নয়নের বস্কিম কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেন, যখনই তাহার লজ্জারাগ- 
রঞ্জিত সলজ্জবদনে বীণাবিনিন্দিত মধুর কঠম্বর শুনিতেন, তখনই তিনি 

সংসারের সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। শুধু যে তিনি তাহার দৌনধয 
দেখিয়াই বিমোহিত হইতেন, তাহ! নহে) তাহার কর্তব্যপ্রিয়তা, আত্ম- 
সংযম, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সংগুগ দেখিয় স্বর্গোপম স্ুখান্ুভব করিতেন। 
যদিও মহারাজ শুদ্ধোদন তাহার অশেষসদৃগ্ণালঙ্কৃত৷ সর্বসৌনদর্ধ্যশালিনী 
মহ্ষীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়! থাকিতেন, কিন্তু তাহার হৃদয়ে এক 
ুদমনীয় আকাজ্জা ঘুরিয়া বেড়াইত; সেইজন্ত তিনি স্বখী হইয়াও 
সময়ে সময়ে গভীর দুঃখে ঘ্রিয়মাণ থাকিতেন | সতীসাধবী স্ত্রীরা কখনও, 
এমন কি একদওও, স্বামীর ছুঃখভাব দেখিতে পারেন না, কখনও স্বামীর 
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ন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না, স্বামীকে সুখী করিবার জন্য ইহারা 

সর্বদাই চেষ্টা করিয়৷ থাকেন। এক দিন মায়াদেবী মহারাজের মুখমণ্ডল 

নিশ্রভ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “নাথ! আজ আপনাঁকে এরূপ বিষগ্ন 

দেখিতেছি কেন? শরীর-গতিক ভাল আছে ত?” মায়াদেবীর কথা 

শুনিয়া রাঁজা বলিয়াছিলেন, “প্রের়সি ! আমি শারীরিক ভাল আঁছি বটে, 

কিন্ত মানসিক বেদনা! আমায় বড় যন্ত্রণা দিতেছে । যদি আম পুন্নাম 

নরক হইতে উদ্ধীর না হইলাঁম, তবে আমার এ বিষয়বৈভবে কি 

আবশ্যক ?” মহারাজের কথ শুনিয়া মায়াদেবী যখন বুঝিলেন যে, এ 

দুঃখ দূর করা তাহার সাধ্যাতীত, তখন তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া 

বলেন, *স্বামিন্! ধাহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, কিন্ত বাহার 

দ্বারা বাক্যের প্রকাশ হয়, আপনি তাহার আরাধনা করুন; ধাহাকে 

মনের দ্বারা চিন্তা কর! যায় না, কিন্তু ধাহার দ্বারা মন চিন্তা করিতে 

পারে, আপনি তাঁহারই আরাধনা করুন; যাহাকে চক্ষুর দ্বার! 

দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাহার দ্বার! চক্ষু দেখিতে পায়, আপনি 

তীহাকেই চিন্তা করুন ; ধাহাঁকে কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়। যায় না, 

কিন্ত ধাহার দ্বারা কর্ণ শুনিতে পায়, আপনি তাহাকেই আরাধনা 

করুন; আপনার কামনা! সিদ্ধ হইবে ।” মায়াদেবীর উপদেশ শুনিয়া 

রাজার জ্ঞান জন্মে এবং তাহার পর হইতেই তিনি পরব্রন্মের অর্চনায় 

নিযুক্ত হন। 

তগবান্ সততই ভক্তের বাঞ্চ পূর্ণ করিয়া থাকেন। এক দিবদ 

মায়াদেবী তাহার প্রমোদ-গৃহের শীর্ষদেশে সখীসহ কথোপকথন করিতে 

করিতে নিপ্রিতা হইয়া! পড়েন এবং তদবস্থায় এইরূপ এক অপূর্ব স্বপ্নদর্শন 
করেন ;--“একটী শ্বেতবর্ণের ষড় দত্তবিশিষ্ট সুন্দর হস্তী শ্বেতপন্ম শুণ্ডে 

ধারণ করিয়া অতি ধীরে তীহার কুক্ষি ভেদ করিয়! উদর-মধ্যে প্রবেশ 
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করিতেছে ।” রাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি অতিমাত্র পুলকিত হইয়া 
আপন স্বপ্র-বৃত্বান্ত রাজার নিকট জ্ঞাপন করেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ 

জ্যোতির্বিদ্দিগকে আহ্বান করেন। জ্যোতির্বিদ্গণ স্বপ্নবুত্তান্ত শ্রবণ 

করিয়া বলেন, “মহারাজ ! এক মহাপুরুষ মীয়াদেবীর গর্ভে আপনার 

পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।” বুদ্ধ বয়সে সন্তান সম্ভাবিত হইবে 
বলিয়া, রাজা ও রাজমহিষী অতিশয় আনন্দিত হন। 

. বথাসময়ে মায়াদেবী অন্তঃসত্বা হইয়া ক্রমে পূর্ণগর্ভা হন। এক দিবস 

মায়াদেবী স্বামীর নিকট পিতৃগৃহে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা 
অন্তর্বন্বী পত্রীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকিতেন, 

স্থতরাং তাহার অনিচ্ছাসত্বেও তিনি তাহাতে সন্মতি প্রদান করেন। 

যাহাতে শুভদিনে এবং শুভক্ষণে যাত্রা হয়, তাহার জন্য মহারাজ 

শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞদিগকে আহ্বান করেন। দৈবজ্ঞেরা শুভদিন ধার্ধ্য 

করিয়া দিলে, মায়াদেবী সেই দিবস পিতৃগৃহোদেশে যাত্রা করেন। 

মীয়াদেবী প্রারুতিক সৌন্দর্য দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। যে 

সময়ে তিনি লুঘ্বিনী নামক উপবনের পার্শদেশ দিয়া গমন করিতে- 

ছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্র উপবনের সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়! 

সেই স্থানে অবতরণ করেন। এ উপবনের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 

করিরা, বখন তিনি ক্রান্তদেহে প্রক্ষ তরুমূলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, 

সেই সময়ে তাহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। ক্রমে তিনি এ তরুমূলে 

বসন্তকালের শুরুপক্ষে পুিমাতিথিতে স্থুলক্ষণযুক্ত এক পুক্ররত্ব প্রসব 
করেন। মহারাজ এই সুসংবাদ শ্রবণমাত্র প্রস্থতি ও নবপ্রস্থতকে 

এ উপবন হইতে আপন গৃহে আনয়ন করেন। পদ্মহীন সরোবর, 

গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্পহীন উদ্যান, ফলশূন্য বৃক্ষ এবং সতীত্ব-বিহীন রমণী, 

যেমন শোভাশন্য দেখায়, সেইরূপ সন্তানবিহীন রা'জগৃহ এতদিন 
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অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানবৎ ছিল, আজ নবপ্রস্থত শিশুর আগমনে তাহা মধুমক 

হইয়! উঠিল। * 

মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইয়া- 
ছিলেন সত্য, কিন্তু শীপ্রই তাহার হৃদয়ে বিষাদের রেখা পতিত হইয়াছিল। 

মায়াদেবী সন্তান প্রসব করিবার সপ্তম দিবস পরে ইহলোক পরিত্যাগ 

করেন। নবপ্রস্থত শিশু শশিকলাঁর ন্যায় দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে 

থাকে। মহারাজ পুত্রের অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ-ক্রিয়৷ মহা সমারোহে 

সম্পন্ন করেন। শিশু জাতমাত্রে রাজ্জী এবং রাজার সর্বকামনা সিদ্ধ 

হইয়াছিল বলিয়! শুদ্ধোদন পুত্রের নাম “সর্বার্থসিদ্ধ” রাখেন। 
সিদ্ধার্থ অলৌকিক বুদ্ধিবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সকল বিষ্ঠায় 

বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়। উঠেন। তিনি অপরাপর বালকের স্তায় ক্রীড়া- 
কৌতুকে আসক্ত থাঁকিতেন না) সময় পাইলেই তিনি নির্জন স্থানে 

গিয়৷ ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। একদিবস সিদ্ধার্থ আপন বন্ধুগণসহ 

গ্রাম্য ভূমি দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি 

নির্জন স্থানে একটী উগ্ভান দেখিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ 

করেন ও উগ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাঁকেন। 

পরে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য একটা সুন্দর বৃক্ষের 
তলদেশে আসিয়া উপবেশন করেন। চিন্তা, সিদ্ধার্থের চিত্তুকে নির্জনে 

পাইয়! ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইতে উপদেশ দেন। চিন্তার উপদেশানুসারে 

তিনি ঈশ্বরপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়! বাহাজ্ঞানশূন্য হইয়৷ পড়েন। এদিকে 
রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে দেখিতে ন৷ পাইয়া! অতিশয় উৎকন্টিত হন ও 

তাহার অনুসন্ধানার্থ বসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন। এ সকল ব্যক্তি- 

দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কুমারের সন্ধান পাইয়। মহারাজসমীপে সকল 

* এই ঘটনা যীশুধবষ্ট জন্মাইবার প্রায় ৬২৩ বংদর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। 
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বিষয় অবগত করেন। রাজ! উদ্যান-মধ্যে আসিয়৷ কুমারকে তাদৃশ 
অবস্থাপন্ন দেখিয়। অতিশয় আশ্র্য্যান্বিত হন। বহলোকের সমাগমে 

এবং কোলাহলে কুমারের ধ্যানতক্গ হইলে, তিনি পিতাকে নিকটস্থ 

দেখিয়! কিছু লজ্জিত হন ও তাহার সহিত বাটা প্রত্যাগমন করেন। 

বিবাহ। 

যৌবনাবস্থার প্রারন্তে পুত্রের ইঈদৃশ অবস্থা! সংসার-বৈরাগ্যের হেতুভূত 
মনে করিয়া, শুদ্ধোদন অচিরে তাহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করিতে কৃত- 

সঙ্কল্প হন। বিবাহ বিষয়ে কুমারের মতামত জাঁনিবার জন্য শুদ্ধো- 

দন প্রধান মন্ত্রীকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। স্থিরচিত্ত সিদ্ধার্থ সপ্তম 

দিবসে উত্তর দিবেন বলিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দেন। প্বিবাহ করা উচিত 

কি না,” এই বিষয় লইয়া তিনি ছয় দিবসকাল আন্দোলন করেন। 

পরে এইরূপ স্থির করেন যে, অরণ্যবাসী হইয়া ধর্মপালন কর অতি 

সহজ, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া শত শত পাপমর প্রলোভনের হস্ত 

হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়! ধর্দরকন্মপরায়ণ হওয়! অত্যন্ত কঠিন। 

কঠিন হইলেও গৃহী হইয়া আমাকে ধর্মপালন করিতে হইবে, স্থৃতরাং 
আমার বিবাহ করা উচিত। সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে বিবাহে সম্মতি 

জানাইয়া মন্ত্রীকে বলেন, “ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শদ্র যে কোন জাতীয় 

 কন্তা হউক ন| কেন, ধিনি বিবিধ গুণে বিভৃষিতা, তাহাকেই অমি বিবাহ 

করিব। যে কন্তা গুণে, সত্যে এবং ধর্মে শ্রেষ্ঠা, সেই কন্ঠা আমার 

যনোনীতা ) থে কন্তা| ঈর্ধ্যাদি ওণযুক্ত নহে, সদ! সত্যবাদ্িনী, রূপ-যৌবনে 
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শ্রেষ্ঠা হইয়াও রূপে অগর্বিতা; মাতা পিত! আত্মীয় স্বজনের প্রতি 

স্নেহান্িতা, দানশীলা ; যে শঠতা, ছলনা ও রুগ্মবাকা জানে না, 

সদা সংঘতেত্টিয়া, এবং দান্তিকা, উদ্ধত! বা গ্রগল্ভা নহে; যে কল্পনা 

জানে না, তোষামোদও করে না; যে লজ্জাবতী, ধার্মিক ও শাস্তজ্ঞা, 

এরপ পাত্রী হওয়া আবশ্যক। আমি এরূপ পাত্রীকেই বিবাহ করিব 1” 

মন্ত্রী সিদ্ধার্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়! রাজার নিকট ব্যক্ত করেন। 

মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ করিতে মত আছে শুনিয়া, কুমারের 

উপদেশ মত পাত্রী অনুসন্ধানার্থ কুলুচীত্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। 

এ সকল ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজের 

নিকট নিবেদন করেন যে, “মহারাজ! আমি কুমারের অনুরূপ কন্যা 

দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়! ৮ অন্তান্ঠি ব্রাঙ্গণেরাও এরূপ 

কেহ দুইটী, কেহ তিনটা পাত্রীর সন্ধান লইয়। মহারাজের সমীপে ঘথাষথ 

নিবেদন করিতে লাগিল। সকল ব্রাঙ্মণই আপনাপন সংস্চিত পাত্রীর 
গুণগরিম! প্রকাশ করিতে থাকার, মন্ত্রী ব্রাঙ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়! 

বলেন, "দেখুন, আমার ইচ্ছা, কুমার আপনি গুণবতী কন্া মনোনীত 

করেন; অতএব এই কাঁধ্য সম্পাদনের জন্য একটা উপায় অবলম্বন 

করা যাউক। স্থব্্ণ, রজত, বৈছ্ধ্য এবং বিবিধ রত্রময় অশোৌকভাও, 

কুমার আমন্ত্রিত কুমারিগণকে অর্পণ করুন। সেই সকল কুমারীর মধ্যে 

যাহার প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িবে, তাহাকেই তাহার জন্য বরণ করা 

যাইবে ।” মহারাজ শুদ্ধোদন এইরপ প্রস্তাব যথার্থ বিবেচনা করিয়া, 

রাজ্যমধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অগ্ধ হইতে সপ্তম দিবস 

পরে কুমার সিদ্ধার্থ আমন্ত্রিত কুমারীদিগকে অশোকভাও বিতরণ 

করিবেন। সমুদয় কুমারী যেন সংস্থাগারে উপস্থিত থাকেন। নির্দিষ্ট 

'দ্রিন সমাগত হইলে, কুমার সংস্থাগারে রদু-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
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অশোকভাগ্ড বিতরণ করেন। এ সময়ে কুমারের মনের ভাঁব অব- 

গতির জন্য মহারাঁজ তথায় একজন গুগুচর রাখিয়া দেন। অশোকভাও 

বিতরণ আরম্ভ হইলে কুমারীদিগের মধ্যে একজন করিয। সিদ্ধার্থের 

নিকট আসিতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রধান! সহচরী রূপ, গুণ, 

বংশমর্ধ্যাদা প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় দিতে লাগিল। পরিচয় দেওয়! 

শেষ হইলে অশোকভাও প্রদত্ত হইতে লাগিল। 

সমুদয় অশোঁকভাও বিতরণ শেষ হইয়াছে, এরূপ সময়ে দগ্ডপাণির 
'কন্তা গোপা! কুমার-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া! অশোকভাও প্রার্থনা করেন। 

এঁ সময়ে অশোঁকভাও আর না থাকায়, কুমার গোপাকে সম্বোধন করিয়া 

বলেন, “সুন্দরি! তুমি সকলের শেষে আমিলে কেন?” এই কথা 

বলিয়া আপন বুমূল্য অন্ত্ররীয় উন্মোচন করিয়া দেন। 

পরিণয় কি অদ্ভুত ব্যাপার! ইহা! বিধাতার এক অপূর্ব লীলা । 
কে ছুই অপরিচিত হৃদয়কে সম্মিলিত, পরিচিত ও একীভূত করে, কে 

উভয়ের হস্তকে একত্র মিলিত করে, কে পরস্পরের নয়নকে একস্থানে 

সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক অপরের 

হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও লুকায়িত হইয়া যায়, কে একের শোণিত অপরের সঙ্গে 
মিশাইরা দেয়, কে উভয়কে উভয়ের স্খদ্রঃখভাগী করে, কে একের 

প্রাণ অপরের সহিত মিশাইয়! দ্রবীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম-রসাশ্রিত 
করিয়। রাখে, কে ইহার তত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের 

নয়নজলে মিশিয়া। নদী হয় কেন? ছুই অঙ্গ একহইয়া যায় কেন? 

উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেম-রসের উদ্রেক হয় কেন, কে বলিবে? দাম্পতা- 
. প্রণয় অতি বিম্ময়কর। ইহা কেমন করিয়া হয় ও কেন হয়, কেহ 

জানে না । ধাহার লীলা, তিনিই উভয়ের হৃদয়ে বসিয়া গোপনে কি 

».. অপূর্ব মধুর রসের সঞ্চার করেন, তাহা বুদ্ধির অতীত। চ্যাতবৃক্ষ 
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হইতে মাধবীও বিচ্ছিন্ন হয়, বিটপী হইতেও ফল পতিত হয়, সংযুক্ত 

পরমাণুও বিযুক্ত হয, কিন্ত দাম্পত্য প্রণয়ে পরিণীত হৃদয় বিভিন্ন হয় না। 

তবে বিলাস-ভোগের প্রণয় ক্ষণভম্্ুর। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর 
মাত্র। দাম্পত্য প্রণয়ে ষে নরনারীর আত্মা (মিলিত হয়, তাহা অতীব 

স্ুশোভন, সুন্দর এবং পবিত্রতার আকর। সিদ্ধার্থ গোপার পবিত্র-মূত্তি 

দর্শন করিয়! তাহার সহিত দাম্পতা প্রণয়ে অবগাহন করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ 

করেন। গোপা, পুত্রের মনোনীত হইয়াছে শুনিয়া, শুদ্ধোদন অত্যন্ত) 

প্রীত হন এবং তৎক্ষণাৎ দণপাণির নিকট লৌক প্রেরণ করেন। অনন্তর 

উভয় পক্ষের মতস্থির হইলে, উনবিংশ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে গোপার 

সহিত সিদ্ধার্থের উদ্বাহ-ক্রিয়! সমাধা হয়। 

বৈরাগ্যের উদয়। 

বিবাহের কয়েক বংদর অতিবাহিত হইলে, পতিপ্রাণা গোপা 

ভাখিয়াছিলেন যে, তিনি স্বর্গীয় মধুরপ্রেমে এবং সেবা ও যদ স্বামীর 

চিত্তহরণ করিয়! স্থথ ও শান্তিতে উভয়ের জীবন-তরী সংসার-সমুদ্রে পার 

করিবেন। মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন, পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ 

করিয়া নিশ্চিম্তমনে ভগবানের চিন্তায় শেষজীবন অতিবাহিত করিবেন; 

কিন্ত জগতে জীবের সকল ইচ্ছ। সম্পূর্ণ হয় না। এক দিবস নারীকঞ- 
নিঃহ্যত প্রভাতী মাঙ্গলিক গানে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর 

তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে সেই গভীর জ্ঞানপূর্ণ সুললিত গান শ্রবণ করেন। 

গান শুনিতে গুনিতে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাঁয়, এবং মনুঘ্য- 

জীবনের ক্ষণতঙ্কুরতার বিষয় উদয় হয়। “এই অনিত্য সংসারের মধ্যে 

নিশ্চয়ই কোন নিত্য পদার্থ আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব শাস্তিলাভ 



বুদ্ধদেব । ১৭ 
পিস পাস্লিসপিসপিস্সিসপিস্সি 

করিতে পারে,” এইরূপ চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন অহোরাত্র বিলোড়িত 

হইতে থাকে। 
এক দিবস অপরাহ্ণে সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটার উত্তর দ্বার 

দিয় ভ্রমণে বহিগত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ 

গমন করিতেছে । উহার কেশরাশি পলিত, দেহের চন্দ লোল, হস্ত 

পদাদি শিথিল, দন্তগুলি স্বলিত, এবং দেহ অদ্ধতগ্র। সে আপনার দেহের 

'ভার একগাছি যষ্টির উপর রাখিয়া কাপিতে কাপিতে অতিকষ্টে গমন 

করিতেছে । উহার এরূপ অবস্থা দেখিয়৷ যুবরাজ গৌতমের মন সহসা! 

আকুল হইয়! উঠে। তিনি সোতস্কচিত্তে সারথিকে জিজ্ঞাস করেন, 

“ছন্দক! এ কোন্ জীব? ইহা ত আমি কখনও দেখি নাই?” গৌত- 

মের কথ শুনিয়া সারথি বিনীতভাবে উত্তর করে, “যুবরাজ! গ্রব্যক্তি 

স্থববির। উনি ০:4ক: ** উপস্থিত হইয়াছেন। বাদ্ধক্যে দেহে আর 

সামধ্য থাকে না, হীন্দ্রয়নিচয় ক্রমে হীনবীধ্য হইতে থাকে । দেহী- 

মাত্রেই এই গতির অধান।” সারথির মুখে ্ সকল কথা শুনিবাঁমাত্র 

সিদ্ধার্থের চিত্ত-চাঁঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তিনি আর স্থির থাকিতে ন! 

পারিয়া ছন্দককে বলেন, “উঃ আদর! কি মুঢ়! যৌবন-মদে মত্ত হইয়া এ 
শরীরের পরিণাম একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমার আর ভ্রমণে 

প্রয়োজন নাই, বাটা প্রত্যাবর্তন কর।” সিদ্ধার্থ গৃহে আসিয়া গাঢ় চিন্তান্ 

নিমগ্ন হন। 

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, সিদ্ধার্থ প্রমৌদ-উদ্ানে যাইবার 

ইচ্ছা প্রকাঁশ করেন। ছন্দক পূর্ব্রেই কুমারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া- 

ছিল, সেইজন্য সে, সে দিবস সুসজ্জিত রথ রাজবাটার দক্ষিণ তোরণাভিমুখে 

রাখিয়৷ দিয়াছিল। কুমার এ দক্ষিণ তোরণ দিয় প্রমোদ-কাননে যাইবার 

সময় পথিমধ্যে দেখেন, এক ব্যক্তি পথিপার্থে বসিয়া মুহুমুহঃ বমন ও 

| জী--২ 
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কুম্থন করিতেছে এবং পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় হা-ছুতীশ ও ছটফট করি- 

তেছে। কুমার এ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সারথিকে 

জিজ্ঞাসা করেন, “ছন্দক! এব্যক্তি ওরূপ করিতেছে কেন?” কুমারের 

প্রশ্ন গুনিয়া ছন্দক নয্রস্বরে উত্তর করে, প্প্রভৃ! এ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত 

হইয়াছে। ব্যাধির প্রবল প্রকোপ সহা করিতে অপারগ হওয়ায় এ ব্যক্তির 

এরূপ দুর্দশা । জীবের জীবন কখনও সমভাবে থাঁকে না, কোন-সময়ে- 

না-কোন-সময়ে আমাদিগকেও খ্ররূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে ।” সারথির 

কথা শুনিয়! সিদ্ধার্থ পূর্ববদিনের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আইসেন। 
অপর এক দিব সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটার পশ্চিম তোরণ 

দিয়! ভ্রমণে বহির্গত হন। দৈববশতঃ তিনি সে দিবস পথিমধ্যে দেখেন 

যে, কতকগুলি ব্যক্তি একটা বন্ত্রাবৃত মনুষ্যের মৃতদেহ বহন করিয়া 

লইয়া যাইতেছে এবং এঁ শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েক জন লোঁক উচ্চৈ- 

স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছে । এই শৌকাবহ দৃশ্য দর্শন 
করিয় সিদ্ধার্থ বাষ্পাকুললোচনে সারথিকে জিজ্ঞাস! করেন, “ছন্দক | এ 

ব্যক্তির আপাদমস্তক বন্ত্রীবৃত কেন? আর উহার সঙ্গগণ ওরূপভাবে 

হাহাকার করিতেছে কেন ?” | 

বিনয়নঅস্বরে সারথি উত্তর করে, “কুমার! এ ব্যক্তির প্রাণবাধু 

বহির্গত হইয়াছে। এ জীবন-শূন্ত দেহ, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার নিমিভ্তই 
উহার! লইয়া যাইতেছে । এই সংসার-মধ্যে উহীকে আর দেখিতে পাওয়া 

যাইবে না বলিয়াই, উহার আত্মীয়গণ প্ররূপ হাহাকার করিতেছে।” 

সারথির বাক্য শ্রবণ করিয় সিদ্ধার্থ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করেন, “ছন্দক ! 

এই মৃত্যু কি সকলেরই হইয়৷ থাকে? আর সকলেই কি এইরূপ কাদিয়া 

থাকে ?” পুনর্ধার সারথি বিনীতভাবে বলে, “কুমার ! এই পঞ্চভৌতিক 

দেহের ইহাই পরিণাম। বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন একদিন তাহার পতন 
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অবশ্স্তাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে জীবের মৃত্যু অনিবাধ্য। তরঙ্গিনী 

যেমন সাগরাভিমুখে সতত ধাবিতা, জীবগণও সেইরূপ কালসাগরাভিমুখে 

নিয়ত অগ্রসর হইতেছে । আপনি এই কোলাহলপুর্ণ পাপ-সংসারের 

যেদিকে নিরীক্ষণ করিবেন, সেইদ্রিকেই কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে 

পাইবেন। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটার পধ্যন্ত, তাপসের 

আশ্রম হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত বিষয়ীর নিবাস-ভূমি পর্যান্ত, বিশেষ পধ্য- 

বেক্ষণ করিয়া দেখিলে, কেবল হাহাকার ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইবেন। 

কানা ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই । বোধ হয়, কীদিবার জন্যই আমা- 
দের স্থষ্টি হইয়াছে ।” সিদ্ধার্থ সারথির কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 

করিয়া, রথ প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন। রথ প্রত্যাবন্তিত হইলে যুবরাঁজ 

চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে আইসেন। সিদ্ধার্থ & দিবস তাঁহার স্থকোমল 

শয্যায় শয়ন করিয়! ভাবিতে ভাবিতে বালয়াছিলেন, “কাল! এ মহাশক্তি 

তুমি কোথায় পাইলে? যেদিকে দৃষ্টি করি, সেইদিকেই তুমি । যে তোমার 
আবর্তে পড়িয়াছে, তাহাকেই ডুবাইয়াছ। এই যেস্কুমার শিশু মৃদু 

মৃছু হাঁসিয়া খেল! করিতেছে, কে বলিতে পারে যে, কিছুদিন পরে তুমিই 

পর আনন্দ-বিস্কীরিত কোমল চক্ষু ছুইটিতে দুঃখের জলপ্রপাত উৎপন্ন 

করিবে না? অথবা ততদিন অপেক্ষা নাও করিতে পার। কাল! এ 

সংসারে তোমার শাসন হইতে কি কেহই মুক্ত নহে ?” 

অপর এক দিবস সিদ্ধার্থ রথারোহণে রাজবাটার পূর্ব তোরণ দিয়! 
ভ্রমণে বহিগ্ত হন। কিছু দূর অগ্রসর হইলে, একজন দন্ন্যাসী তাহার 

. নয়ন-পথে পতিত হন। তাহার সৌম্যমু্তি, সর্ধাঙ্গ বিভূতি-ভূঁষিত, মন্তকে 
 জটাকলাপ, হস্তে কমগুলু এবং ধর্ম-চিন্তায় আসক্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ 

সারথিকে জিজ্ঞাসা করেন, “ছন্দক ! ইনি কে?” ছন্দক অতি বিনীত- 
 জ্ভাবে বলে, “কুমার ! ইনি সন্ন্যাসী । ইনি আত্মীয়বর্গ, গৃহ ও বিষয়-বাসনা 
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পাস্পরিস্পস্পিসি। 

পরিহার করিয়া ধর্ম-চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় 

মনুষ্যই ইহার আত্মীয় এবং ভিক্ষাই ইহার জীবিকা ।” 
ছন্দকের কথা শুনিয়৷ সিদ্ধার্থ আনন্দপূর্ণস্বরে বলেন, “এতদিনে 

জানিলাম, এ সন্যাসীর মত হইতে পারিলে সংসারে যথার্থ সুখী হওয়া 

যায়। রাজ্যভোগে চিত্তের শান্তি সম্পাদন করা যায় না। ছন্দক! রথ 

প্রত্যাবর্তন কর। আর আমার ভ্রমণে ইচ্ছা নাই।” রথ প্রত্যাবর্তিত 

হইলে, সিদ্ধার্থ গৃহে আসিয়া শয়ন করেন। তাহার চিত্ত নানাবিধ 

চিন্তায় আলোড়িত হইতে থাকে । তিনি এইরূপ চিন্তা করেন, “যদিও 

প্রফুল্লকুস্থমসদৃশ নিন্মল পত্রমুখ, পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও আবননদমুত্তি 

"মরণ করাইয়! দেয়, যদিও প্রেমময়ী গ্রাণ-প্রতিমা সহধন্দিণীর বিশুদ্ধ 

প্রেমযোগ, পরম পিতা ঈশ্বরের যৌগানন্দের আভাদস্বরূপ হয়, কিন্তু 

আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে এ সকল সৌন্বধ্য বুঝিতে পার! যায় না) 

তাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই ইন্দ্রিয়-উপভোগের নিমিত্ত স্ত্রী-পুত্রের 

সেবা করিয়া শোকতাপে দদ্বীভূত হয়। যখন সংসারের সকল 

পদার্থই অনিত্য অস্থারী, কেহই চিরসঙ্গী নয়, তখন শরীরের স্ফ্তি, 

পরিচ্ছদের গর্ব, সৌন্দ্য্যের মমতা, এবং বিগ্ভার অহঙ্কার করি কেন? 

পৃথিবীর সমুদয় ধার্শিক ও মহাপুরুষেরাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা 

করিয়া ধন্মুপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। আমিও ধর্মপথের 

পথিক হইব। প্রত্যহই অসংখ্য মানব জরাব্যাধিগ্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুর 
করালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইতেছে । এই জরাব্যাধি ও মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে 

উদ্ধার পাইবার অবশ্যই কোন উপায় আছে। আমাকে সেই অজ্ঞাত 
উপায়োভাবনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে” 

সিদ্ধার্থ এইরূপ চিন্তা করিয়৷ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই স্থির- 

সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু পিতার এবং স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে 
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পিতার এবং স্ত্রীর করুশ-প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়৷ তিনি 
আপনার এই কঠোর অভিপ্রায় পিতা ও সহধর্মিণীর নিকট ব্যক্ত করেন। 

পুত্রবংসল মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের এই হৃদয়বিদারক প্রস্তাব 

শুনিবামাত্র, তাহার বাকরোধ হুইয়! যায়; তাহার আর কথা কহিবার 

শক্তি থাকে নাই। বহুক্ষণ পরে তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 
“বৎস! সংসার-ত্যাগে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার কিসের দুঃখ, 

ংসারে তোমার কিসের অভাব? তুমি অতুল প্রশ্ব্যের অধীশ্বর ; শত 

. শত কলকণ্ঠ| রমণী গীতধ্বনিতে, বীণার মধুর বাদ্যধবনিতে, তোমার চিত্ত 

বিনোদনের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে । শত সহত্র দীসদাসী তোমার আজ্ঞা” 

পালনে নিযুক্ত, গুণব্তী রূপবতী গোপ! তোমার জীবনের সহচরী, 

তবে তুমি কেন কি ছুঃথে সংসার ছাড়িয়া বনে গমন করিবে? আমি 

তোমাকে পাইয়া হস্তে স্বর্গলাভ করিয়াছি, তোমাকে পাইয়া আমি 

প্রাণসম! পরীর মৃত্যু-শোক বিস্মৃত হইয়াছি; তুমিই আমার সর্বস্ব ধন, 

তুমি যদি আমায় ছাড়িয়া যাও, তাহ! হইলে আমি কখনই প্রাণে 
বাঁচিব না)” এই বলিতে বলিতে মহারাজের বাকৃরোধ হইয়! যায়। 

সিদ্ধার্থ পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া কিযতক্ষণ অশ্রুবিসজ্জন করেন, পরে 

তিনি পিতাকে সান্তনা করিয়া বলেন, “পিতঃ! আপনি আমাকে 

ব্যাধি ও মৃত্যু ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলে, আমি 
কখনই সংসার পরিত্যাগ করিব ন1।৮ পুত্রের কথা শুনিয়া মহারাজ 

শুদ্ধোদন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলেন, “বৎস! প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন 

করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? মহা মহা যোগী কঠোর তপন্তা করি- 

য়াও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তীহারাও, 

প্রলোভনময় সংসার, মনুষ্যের ধর্ম্সাধনের প্রতিকূল মনে করিয়া, কোলা- 

হলশূন্ঠ নিজ্জন গিরিকন্দর ও বৃক্ষরাজিসমাকুল অরণ্যে সাধনা করিয়া 
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ছিলেন; কিন্ত মৃত্যুর নিকট কি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন? বৎস! আমার 

কথা রাখ, আমায় পরিত্যাগ করিও না।” পিতার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ 

করিয়া সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন, “পিতঃ ! এই পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের 

ঘটনাবলী আমি যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, বাহিরের কোলাহল ও 

উদ্ভাস্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত ও ধীরভাবে আপনার আত্মার 
ভিতরে অবতরণ করিয়া সাংসারিক বিষয় যখন তাঁবনা করি, তখন স্বাভ1- 

ব্তঃ প্রাণে এই প্রশ্ন হয়।_-এই অস্থায়ী জগতে স্থায়ী কি? আমার চির- 

দিনের সঙ্গী নিজস্ব পদার্থ কি? আত্মার অপরিবর্তনীয় নিত্য আনন্দ- 

প্রত্রবণ কোথায়? তখন পুত্র-কলত্র, আত্মীয়, বান্ধব ও সংসারের স্ুখ- 

সৌভাগা, আমার অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ হয়। এই আত্ম-চিন্তা হৃদয়ে 

জাগ্রত হইলেই আসক্তির বন্ধন ছিঁড়িয়৷ যায়_-সংসার-মায়া শিথিল হয়। 
ংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই ধর্মের অন্কুর। ভগ্ন অষ্টরালিকাঁ-বাঁসী যেমন 

অট্রালিকার পতনোনুখ অবস্থা দেখিয়া, সত্বর তাহা পরিত্যাগ করিয়! নিরা- 

পদ স্থানে আশ্রয় অন্বেষণ করে, ধর্মপিপান্ত মানব সেইরূপ জরামরণসম্কুল 
সারের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়! প্রাণপণে তাহা পরিত্যাগ করেন। আপনি 

আমায় অনুমতি করুন, আমি চিরানন্দময়, চিরন্থুখময়, শোকতাপজরামরণ- 

শূন্য অমৃতধামের দিকে অগ্রসর হই |” মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের সঙ্কল্প দৃঢ় 

জানিয়া, শৌকবিদগ্বহৃদয়ে সাশ্রনয়নে পুত্রকে উদাসীন হইতে অনুমতি 

দেন। গোপা প্রেমপুর্ণবচনে কত বুঝাইয়াছিলেন, অশ্রধারায় ধরাতল 

সিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও মমতায় বিমুগ্ধ হন নাই। 
এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। পাছে পুত্রের উপর অধিক মমতা! জন্মায়! আপনার উদ্দেশ্য 

ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সেই দিবস প্রশান্ত গভীর রজনী- 

যোগে গৃহ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত 

স্িস্পিস্পিস্পিস্পি্পস্পিস্সিস্পাস্রী 
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হইলে সিদ্ধার্থ আপনার শা! পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্বপদসঞ্চারে পত্ীর 

নিকটে গমন করেন। তিনি যাইয়। দেখেন, দুগ্ধফেনাঁনভ শয্যায় গোপা 

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা৷ ; বাঁমপার্থে নবকুমার রাহুল নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ 

কিয়ৎক্ষণ অনিমেষলোচনে নবকুমারের স্বর্গীয় মাধুরীপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই শিশু বাহার অলৌকিক মাধুর্য্ের অস্ফুট 
প্রতিবিত্বমাত্র, না জানি তিনি কতই মনোহর !” এরূপ গোপার বিষয়ও 

কিয়তক্ষণ চিন্তা করেন, তংপরে একবার পিতামাতার চরণোদেশে প্রণাম 

করিরা, মনে মনে তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক, ছন্দক ব্যতীত অন্ত 

সকলের অজ্ঞাতমারে, ২৯ বংসর বয়সে তিনি নিত্য পদার্থের অন্বেষণে 

অনিত্যসংসার পরিত্যাগ করেন। ইনি কয়েক ঘণ্টা কাল অবিশ্রামগতিতে 

অগ্চচালনা করিয়া, সূর্যোদয়ের পূর্বে অনোমা নদীতীরে আসিয়! উপস্থিত 

হন, ও তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, মাণিক্যখচিত আপন অঙ্গের 

আভরণাদি ছন্দকের হস্তে অর্পণ করেন। “তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার 

শোকাপনোদন করিও” এই কথা বলির! সিদ্ধার্থ তাহাকে তথ| হইতে 

বিদায় দেন। যেস্থানে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেই স্থানকে 

অদ্যাবধি ছনাকনিবর্তক বলে এবং সেই স্থানে নাকি আজিও এক চৈত্য 

দেখিতে পাওয়া যায়। স্থবিখ্যাত চীন পর্যটক ফাহিয়ন বলেন, “আমি : 
বখন কুশী * নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে একটা 
নিখিড়-ঘন-সন্নিবিষ্ট বিটপী-পরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীনিভু ্ 

দর্শন করি।” 

ছনাক প্রস্থান করিলে সিদ্ধার্থ নিষ্ষণ্টক হন। তিনি তথায় আপ- 

নার হস্তস্থিত তরবারির দ্বার আপন মস্তকের ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ স্চার বিজিত কার র65272875 ভিতর 
* কুশীনগর বন্তমান গোরক্ষপুরের পূর্বব-দক্ষিণ ভাগে পরশ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত 

ছিন। 
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কেশরাশি কর্তন করিয়া ফেলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি কিয়ন্দ,র 

গমন করিলে, এক ব্যাধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এ 

ব্যাংকে আপনার পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহার পরিধেয় বন্ত্ 

পরিধান করেন। উঃ, কি ভয়ানক পরিবর্তন! হৃর্যোদয়ের পূর্বে 

যিনি রাজরাজেশ্বর ছিলেন, সাধারণের মঙ্গলের জন্য, সাধারণের মুক্তির 

জন্য, আপন ইচ্ছায় আজ তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন। পিতার অতুল 
বৈভব, রাজ্য, পরশর্যয, রূপে গুণে অতুলনীয়! যুবতী ভার্ধ্যা এবং নবজাত 

পুত্র, এ সকল পশ্চাতে রাখিয়া, সংসারের নকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া 

তিনি সন্্যাসধন্ম অবলম্বন করেন। 

সন্াসধন্ম গ্রহণ ও সাধনা । 

সিদ্ধার্থ দরিদ্রবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালী * নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি অড়ার পঙ্ডিতের নিকট হিন্দু 
শীস্ত্রাদি পাঠ করেন। সেখানে তাহার আকাজ্া পরিপূর্ণ না হওয়ায়, তিনি 

রাজগৃহে + গমন করিয়া রুদ্রক নামক জনৈক খধির শিষ্য হন। এ সময়ে 

রাজগৃহ মগধেশ্বর বিম্বসারের রাজধানী ছিল। 

* বিশীলবদরী এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর-পূর্ববাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়। 

প্রদিদ্ধ, তন্নিকটবত্তাঁ নগরের নাম বৈশালী। কিন্তু কানিউহাম সাহেব তাহার প্রাচীন 

ভারতবর্ষের ভূগোলে লিখিয়াছেন, বৈশালী পাটলীপুত্রের ( পাটনার ) উত্তরে স্থাপিত 

ছিল। তিনি আধুনিক বিদার নামক স্থানকে “বৈশালী” বলিয়। স্থির করিয়াছেন। 

আমি এই বিষয়ের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়। কানিউ হাম সাহেবের মতেরই পোষকত। 

করিলাম। 

+ অতি পূর্ব্বকালে রাল্সগৃহ জরাদদ্ধের রাজধানী ছিল; জরাসন্ধের জন্মবৃততাস্ত 

অভীব আশ্তর্যযজনক। তিনি মগধের একজন প্রবল পরাত্রান্ত রাজা ছিলেন। 
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সিদ্ধার্থ অড়ার ও কুদ্রকের নিকট শান্্ ও যোগ-প্রণালী শিক্ষা 

করিয়া কোগান্য, বাপা, ভদ্রায়, মহানামা ও অশ্বজিৎ নামক পঞ্চজন 

শিষাসহ গয়! জেলাস্থ উরুবিন্ব গ্রামে আইসেন। সিদ্ধার্থ এই স্থানের 

অপূর্ব শৌভা সন্দর্শন করিয়া মোহিত হন এবং শান্তিপূর্ণ স্থান 

তপন্তার অন্থকুল মনে করিয়া জনকোলাহলশুন্য নৈরপঞ্রন নদী-তীরে 

ঘোর তপন্তায় নিমগ্ন হন। এইরূপে তিনি ছয় বৎসর কাঁল অতি- 

বাহিত করেন। কথিত আছে যে, এ ছয় বংসর কাল তিনি কখনও 

কিছু তিল, কখনও কিছু তল আহার করিতেন। এই ঘোরতর কঠিন 

জারাসন্ধের পিতার নাম বৃহত্রথ। বৃহদ্রধ কাঁশীরাজের যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়] 

ছিলেন ও তাহাদের সহিত নির্জনে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তোমাদের 

উভয়ের প্রতি আমি সমভাবে অনুরস্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। এ 

রাজা, পত্বীদ্বয়ের সহিত সুখে কাঁলীতিপাঁত করিতে থাকেন বটে, কিন্ত অনেক যজ্ঞ 

হোম করিয়াও কোনরূপে পুত্র-সন্তান জন্মিল লা দেখিয়া, তিনি সর্বদ1! শোক-সাগরে নিমগ্ন 

থাকিতেন। একদা যজ্ঞকৌশিক নামক জনৈক মুনি অকম্মাৎ আগমনপূর্বক এক 

বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন শ্রবণ করিয়া, রাজ] বৃহদ্রথ তাহার নিকট উপস্থিত হন ও 

মুনিজনসমুচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়। মুনিবরকে পরিতুষ্ট করেন। 

যন্ঞকৌশিক রাজার আচরণে ত্ীত হইয়! তাহাকে একটা ফল প্রদ্ধান করেন। রাজ! 

খধিকে যথোচিত অভিবাদন পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে, পত্বীদ্বয় তাহার নিকট 

আসিয়া! উপস্থিত হন। রাজ! পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া খষিদত্ত ফল মহিযিদ্বয়কে 

সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দেন। এ ফল ভক্ষণ করিয়া উভয়েই গর্ভবতী হন ও যথা- 

সময়ে ছুইজনে ছুই অর্দদেহবিশিষ্ট সন্তান প্রদব করেন। উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, 

এক বাহু, এক চরণ, অর্থ মুখ, অর্থ উদ্বর। রাজ! উভয় পত্তীকে এতাদৃশ সন্তান প্রসব 

করিতে দেখিয়া, বিশেষ মন্্াহত হন ও উহীদ্দিগকে বনমাঝে নিক্ষেপ করিতে বলেন। 

ধাত্রী রাজীজ্ঞায় ধ অর্ধাক্স বিশিষ্ট সন্তান ছুইটীকে বনমাঝে নিক্ষেপ করিয়া আইদে। 

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে “জরা” নায়ী এক ব্রাক্ষমী, বনপথে এ দেহথগদ্বয় দেখিয়া 

বহন করিয়। লইয়! যাইবার জন্য যেমন উহা! একত্র করে, অমনি অর্ধ কলেবরদ্বয় 
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তপস্তার দ্বার! তাহার দিব্য লাবণ্যময় দেহ, কষ্কালে পরিণত হয়। এবূ্প 

কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াও অভিলধিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেন না 

দেখিয়া, এবং এরূপ অবস্থায় আর কিছুদিন থাকিলে জীবনান্ত হইবে, 

উদ্দেশ্য সফল হইবে না ভাবিয়া, তিনি কিছু কিছু আহারে প্রবৃত্ত হন। 

উরুবিন্ব গ্রামের রমণীগণ তাহার আশ্রমে আসিয়া! প্রায়ই তাহাকে 

দর্শন করিয়। যাইতেন | এ সকলের মধ্যে ব্লগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, 

উলুবিল্লিকা, সুজাতা প্রভৃতি কয়েকজন ব্ীয়সী রমণী তাহার আহার 
যোগাইতেন | সিদ্ধার্থ ক্রমে পান ভোজন করিতে থাকায় তাহার 

শরীর পুনরায় সবল হইয়া উঠে। তাহার যে পঞ্চজন শিব্য ছিল, 

তাহার! গুরুকে এই রূপে পান ভোজন করিতে দেখিয়া! অবজ্ঞ। 

প্রদর্শন করিয়! চলিয়া যায়। 

পরস্পর সংযুক্ত হইয়। নবকুমার হইয়া! যায়। রাক্ষপী রাঁজকুমারকে নষ্ট না করিক্স! 

উহ! রাজাকে প্রদান করে। জরা রাক্ষপী ইহাকে সন্ধি অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিল 

বলিয়া, উহার নাম জরাসন্ধ রাখেন। 

বৃহদ্রথ রাজ! বানপ্রস্থ ধন্্ন অবলম্বন করিয়। বনগমন করিলে, প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ 

মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ও পরে ভীমসেন কর্তৃক সমরে নিহত হন। রাজগৃহের 

পীচপাহাড়ের উপত্যকায় যেখানে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ রাজার রাজধানী ছিল, 

এক্ষণে তাহা হিংঅকজন্তপূর্ণ গহন-বনে পরিণত হইয়াছে। 

ইষ্ট ই্ডিয়া রেলওয়ের বক্তিয়ারপুর ষ্টেসন হইতে রাজগৃহ যাইবার হুবিধ|। 

রাজগৃহে কতকগুলি উঞ্ণ প্রবণ আছে। এ প্রশ্রবণকে কুণ্ড বলে। কুগুগুলি 

ছোট পুঙ্ষরিণীর ন্যায়। এ স্থানে যতগুলি কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে রামকুণ্ড আঁশ্চধ্য- 

জনক। এই কুণ্ডে ছুইটী ধার! পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে, এ ছুইটা ধারার জল একটা উষ্ণ, অপরটা শীতল । রাজগৃহের পাহাড়- 

সকলের উপর অনেকগুলি জৈন-মন্দির আছে। জৈনেরা মাঘ মান হইতে চৈত্র মাদ 

পধ্যস্ত দলে দলে এই স্থানে আদিয়! তাহাদের দেবতার আরাধন। করে। 



সিদ্ধি। 

সিদ্ধার্থের পঞ্চজন শিষ্য তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিবার পর 

তিনি ভগ্রমনোরথ হইয়া পড়েন। এ সময়ে নানাবিধ চিন্ত। আসিয়া 

তাহার হবদয়কে অধিকার করে। রাজ্য, শষ্য, ধন, গৌরব, সংসার" 

সুখ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি তাহার সমক্ষে আসিয়া! উপস্থিত হওয়ায় 

এবং পিতার আন্তরিক কষ্ট, মাতার নয়নজল, প্রেমময়ী গোপাঁর বিরহ- 

কষ্ট মলিন-মুখ অন্তরে উদ্দিত হওয়ায়, তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন। যদিও 

তিনি চঞ্চল হইয়াছিলেন, তথাচ প্রতিজ্ঞা-পালনে পশ্চাৎপদ হন নাই। 
তিনি এঁ প্রলোভনসমূহকে পরাজয় করিয়! উরুবিন্ব গ্রাম হইতে কিছুদূরে 
একটা গম্ভীর বটবৃক্ষের তলদেশে আসন রচনা করেন ও মহাযত্রে মহোৎ- 

সাহে পুনরায় কঠোর তপন্তায় নিযুক্ত হন। ভক্তবৎদল দয়াময়, ভক্তকে 

পরীক্ষ! করিয়া যখন বুঝিলেন, তাহার সংকল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না, 
তখন তিনি তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ 
করিয়া দেন। তাহার স্ৃথের নির্বাণ, দুঃখের নির্বাণ, ইন্দ্িয়ের নির্বাণ ও 

ইচ্ছার নির্বাণ হয়। তিনি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। যে বটবৃক্ষের তলে তিনি 

সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষ বোধিদ্রম * নামে খ্যাত হয়। দিদ্ধার্থ 

* এই বৌধিবৃক্ষ, গয়ার দক্ষিণে বুদ্ধগয়ায়,। অমরসিংহের মন্দিরের পশ্চিম পার্ে 

আজও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অমরপিংহ ৫** খ্বীষ্টান্দে বুদ্ধগয়ার মনির নিম্াণ 

করাইয়! দেন। তাহার ভগ্রাবশেষের উপরে বর্তমান মন্দির প্রতিিত। বোধিবৃক্ষ এখন 

যাহা বর্তমান আছে, তাহ। উহার শিকড় হইতে উৎপর্ন হইয়াছে। বৌদ্ধপরিব্রাজকগণ 

এ বৃক্ষের পুজা করিয়। থাকেন। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উক্ত বোধিবৃক্ষের 

মূলসংঘুক্ত (যে ডাল হইতে ঝুরি নামিয়াছে ) একটা শাখ|, দিংহলের অন্ুরাধাপুরে, 

নীত হইয়! প্রোথিত হয়। শুনিতে পাই, উহ! নাকি আজও বর্তমান আছে। 
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শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া! “শাক্যসিংহ” এবং 
বৌদ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়৷ বুদ্ধ এই ছুই নামে অভিহিত হন। 

ধন্মপ্রচার। 

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইয়া জীবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা 

করেন। তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন 

করান। তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুগদাব * গমন করিয়া 
আপনার পূর্ব পঞ্চজন শিষ্যকে নৃতন ধর্মে দীক্ষিত করেন। উহাদিগকে 

নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া অপরাঁপর ৬০ জন ব্যক্তি তাহার 

ধর্ম গ্রহণ করে | বুদ্ধদেব প্রথমাবস্থায় শিষ্যসংখ্যা অধিক দেখিয়! 

গ্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাদিগকে আপন ধন্ম প্রচার করিতে বলেন। ধর্ম- 

প্রচার সময়ে শিষ্যেরা বলিত যে, আত্মোৎকর্ষ সাধনই বৌদ্ধধর্মের 

উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য দয়াবৃত্তির পরিচালন! কর! আবশ্যক । 

সদ টি, সৎসম্কলন, সদ্বাক্য, সদ্যবহার, সছুপায়ে জীবিকা আহরণ 

প্রভৃতির দ্বারায় মনুষ্য ধর্দ্পথে অগ্রসর হইতে পারে । বৌদ্ধধর্ম জাতি 

বিচার নাই। কি ত্রাঙ্ষণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, কি শূদ্র সকলেরই 

আস্মোতকর্ষ সাধন জন্য একজাতি হওয়া আবশ্তক | 

বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে বলিয়া স্বয়ং মহারাজ 
বিঘসারের নিকট আসিয়া! তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তাহাকে নৃতন 

* মৃগদাব কাশীর তিন মাইল উত্তর। এই স্থানে খ্রষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 

অশোক এক মন্দির নিশ্মীণ করেন। এখনও তাহার ভগ্রাবশেষ দেখিতে পীওয়া 

ঘায়। এই স্থানের বর্তমান নাম সারনাথ। 
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ধর্মে দীক্ষিত করেন। রাজাকে নূতন ধর্থে দীক্ষিত হইতে দেখিয়৷ 
শত অত প্র তাহার অনুসরণ করেন। বুদ্ধদেব এইরূপে কত ব্যক্তির 

অনুরাগ ও কত ব্যক্তির বিরাগভাজন হইয়া মহোৎ্সাহে নব-ধর্মের 

নৃতন তত্ব ঘোষণা করিতে থাকেন। ক্রমে দেশ-বিদেশে ইহার 
নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । মহারাজ শুদ্ধোদন, পুত্র “বুদ্ধ' অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান 

প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, তাহাকে কপিলবস্ততে আনিবার জন্ত আট জন 

দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা শাক্যসিংহের উপদেশের মোহিনী- 
শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার নব-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হন। এ দূত- 

দিগের মধ্যে সিদ্ধার্থের সংবাদ লইয়া কেহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন-_ 

কেহ বা তাহার সহিত বাদ করেন। এ দূতদিগের মধ্যে চর্ক 

নামক রাজমন্ত্রী মগধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, মহারাজ শুদ্ধোদনকে 

পুত্রের কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া এই কথা বলেন, “মহারাজ! সিদ্ধার্থ 
আর রাঁজবাটাতে অবস্থান করিবেন না__আপনি তাহার বাসের জন্ত একটা 

মঠ প্রস্তত করাইয়া রাখুন। তিনি তিন-চাঁরি মাসের মধ্যেই এই স্কানে 

আগমন করিবেন। মন্ত্রীর কথায় তিনি ন্তগ্রোধ নামক স্থানে একটী 
 জুরম্য মঠ নিম্মীণ করিয়া রাখেন । 

সিদ্ধার্থ মগধে আপন উদ্দেশ্ঠ সাধন করিয়া পিতার মনৌবাঞ্ছ পূর্ণ 

করিবার জন্য কপিলবস্ত নগরে যাত্রা করেন। তিনি স্বদেশে আসিয়! 

উপস্থিত হইলে, সহত্র সহ ব্যক্তি তীহাকে দর্শন করিবার জন্ত তথায় 

আসিয়! উপস্থিত হন। মহারাজ শুদ্ধোদন বহুকাল পরে পুত্র-মুখ-দর্শনে 

অপার আনন্দলাভ করেন ও রাজবাটাতে পুত্রকে বসবাস করিতে বলেন, 

. কিন্তু সিদ্ধার্থ অসম্মতি প্রকাশ করেন। সিদ্ধার্থ কপিলবস্ততে উপস্থিত 

'হুইয়া, রাজভবনে পদার্পণ না করিয়া পিতার নির্মিত মঠে বাস করেন এবং 
অযাচিত দান প্রাপ্তি দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করেন। 
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বহুকাল পরে স্বামী দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া, গোপা স্বামীসন্দর্শনের 

জন্য দুইজন পরিচারিকার সহিত ন্যগ্রোধের মঠে গমন করেন। 

তথায় তিনি প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়তম স্বামীকে মুগ্ডিতমন্তক এবং গৈরিক- 

বসনে ভূষিত দেখিয়!, কথা৷ বলিবেন কি কীদিয়াই আকুল হন। গোপার 

সঙ্গিদ্বয়ের মধ্যে একজন সিদ্ধার্থকে সম্বোধন করিয়! বলেন, “দেব! যে 

দিবস হইতে আপনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিবস হইতে আপনার 
পত্রী এই যৌবনাবস্থায় কঠোর ব্রঙ্গচরধ্যত্রত অবলম্বন করিয়া, অনাহারে 

অনিদ্রায় কোনরূপে দিনযাপন করিতেছেন। ইহাঁর অনন্তরেশ দেখিলে 
পাষাণও গলিয়। যায়। অনেকেই ইহাকে এই কাধ্য হইতে নিরন্ত 

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই।” বুদ্ধদেব 

নির্বাক্ হইয়া পড়ীর ছুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করেন, পরে তাহাকে ধন্মের অমৃত 

কথা শ্রবণ করাইয়া তাহার শোক-দগ্ধ হৃদয়কে সান্তনা করেন। গোপা 

আত্মসংযম করিলে সিদ্ধার্থ তাহাকে নিজধর্ম্ব দীক্ষিত করিয়! লন। 

এক দিবস গোপা তীহাঁর পুত্র রাহুলকে স্থসঙ্জিত করিয়া! বলেন, 

“বৎস, রাহুল! তুমি তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া তোমার পৈতৃক 
সম্পত্তির বিষয় জানিয়া আইস ।” রাহুল মাতৃবাক্যান্ুুসারে একজন 

পরিচারিকার সহিত রাজবাটার নিকটস্থ স্গ্রোধ-মঠে গমন করেন। 

তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া বলেন, “পিতঃ ! অদ্য আমি আপনাকে 

সন্দর্শন করিয়া ধন) হইলাম। পিতঃ! আমাকে পৈতৃক-সম্পর্ভির বিষয় 

বিবৃত করুন। আমার জননী আপনার নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির 

বিষয় জানিয়া লইতে বলিয়া দিয়াছেন” বুদ্ধদেব, পুত্রের কথ৷ শ্রবণ 

করিয়া তাহার সহিত তৎসময়োচিত অন্যান্য কথোপকথন দ্বারা! পৈতৃক 

বিষয়-সম্পত্তির কথা চাঁপিয়৷ রাখিয়। দেন; কিন্তু পুত্র বারম্বার 

পৈতৃক বিত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকায়, তিনি সরীপুত্র নামক 
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শিল্পাকে আহ্বান করিয়া বলেন, “সরীপুত্র ! রাহুপ অতি শিশু, আমি 
সাধমার দ্বারা যে ধন অর্জন করিয়াছি, তাহ! এখন ইহাকে প্রদান করিলে 

বালক সকলই নষ্ট করিয়া! ফেলিবে। এখন ইহাকে উপদেশ প্রদান 

করা যাউক, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত কর! যাইবে |” 

সরীপুত্র গুরুদেবের কথায় সম্মতি জানাইয়া বলেন, “ইহা! অতি উত্তম 

কথ ।” রাহুল পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 

সিদ্ধার্থ প্রায় দেড়মাস কাঁল সেই মঠে অবস্থিতি করিয়া পিতার এবং 

অন্তান্ত স্বদেশবাসিগণের সহিত সর্বদা ধন্মীলাপে যাপন করেন, পরে ধন্ম 

প্রচারার্থ পুনরায় দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এ সময়ে আনন্দ, দেবদত্ত, 

উপালী ও অনিরুদ্ধ * সিদ্ধার্থের নিকট দীক্ষিত হন । 

বৃদ্ধদেব বৎসরের মধ্যে আটমাস দেশে দেশে পর্যটন করিয়া ধর্ম প্রচার 

করিতেন এবং অবশিষ্ট চারিমাস অর্থাৎ বর্ধাকালে মঠে থাকিয়া শিষযদ্রিগকে 

উপদেশ দিতেন। যে স্ময়ে তিনি শ্রাবন্তী নগরের 1 নিকটবন্তী পূর্বারাম 

মামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ধনীর কৃষ্ণ নায়ী 

পুত্রবধূর একটী শিশু-সন্তান কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। সন্তানের 

প্রতি মাতার স্নেহ অত্যন্ত প্রবল। যে সময়ে স্নেহুময়ী জননী পুত্র- 

শোকে নিতান্ত অধীর! হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সকরুণ ক্রন্দন করিতেছিলেন 

সিসি পিস 

*. শুভোদন, অমুতোদন ও ধোৌঁতোদন নামে শুদ্ধোদনের অপর তিন 

সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ও দেবদত্ত শুভোদনের এবং অনিরুদ্ধ 

 'অমৃতোদনের পুত্র । 

+' শ্রাবন্তীনগর সমৃদ্ধিশীলী কোশল রাঁজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসন্নজিৎ নামক 

'মরপতি এখানে রাজত্ব করিতেন । মগধ রাজ্যের অধিপতি বিশ্বসার ও কোশলাধিপতি 

গ্রস্নজিৎ উভয়ে পরস্পরের ভগ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ঘর্ষরা নদীর উত্তর তীরবর্তী 
ক্জযোধ্া। প্রদেশের নাম কোশল । 
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এবং সেই পরিবারস্থ অন্যান্ত সকলের হৃদয়বিদীরক উচ্চ ক্রন্দনের রোল 

গগনম্পর্শ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন ভিক্ষু * করঙ্ক এস্তে 

প্র ধনীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণা গবাঁক্ষ হইতে, পরিধানে 

পীতবসন, হস্তে করম্ক ও মুগ্ডিতমস্তক সন্যাপীকে দেখিয়া, ভয় ও লজ্জা 

পরিহার পূর্ববক দ্রুতগতিতে আসিয় ক্রন্দন করিতে করিতে তীহার চরণ- 

যুগল জড়াইয়া ধরেন এবং বলেন, "সাধু! আপনারা দৈববলে বলীয়ান; 

আমার একমাত্র জীবনসর্বস্ব শিশু সন্তানের প্রাণ, ছুর্দীস্ত কাল হরণ 

করিয়াছে, আপনি মন্ত্রবলে তাহাকে জীবিত করিয়া দিন।” কষ্ণার 

বিলাঁপপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু তাহাকে বলেন, “সাধিব ! মরা মানুষ 

বাচাইবার ক্ষমত| এখনও আমার জন্মীয় নাই। আপনি যদি আপনার মুত 

সন্তান লইয়। আমার গুরুদেবের নিকট গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে 

তিনি আপনাকে সপ্তীবনী ওধধ প্রদান করিবেন।” কৃষ্ণা ভিক্ষুর কথায় 

আশ্বস্ত হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিয়া 
ওষধ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব কুষ্ণাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, “বৎসে ! 

আমি ইহার অতি উত্তম উষধ অবগত আছি; কিন্ত আমার একটা বস্তর 

অভাব হইতেছে, যদি তুমি তাহ! আনিয়! দিতে পাঁর, তাহা হইলে তোমার 

মনোবাঞ্চ! পূর্ণ হইবে।” কৃষ্ণা অতি ব্যগ্রতার সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করেন, প্প্রতু! সেবস্তকি? আমার গৃহে কোন বস্তরই অভাব নাই। 

স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতি আপনি যাহা বলিবেন, আমি আপনাকে 
তাহাই আনিয়! দিব।” 

রুষ্ণার কথায় বুদ্ধদেব বলেন, “আমার ও সকল বস্তুর আবশ্যক নাই, 

এক মুষ্টি সর্ষপ আনিতে পারিলেই তোমার পুত্র পুনজীবিত হইবে; কিন্ত 
একটী কথ! আছে,-_-যে পরিবারে কখনও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সেই 

* বুদ্ধদেব শিত্যদিগ্নকে “ভিক্ষু” বলিতেন এবং ভিক্ষু-সমাঁজকে সঙ্ঘ বলিতেন। 



বুদ্ধদেব। ৩৩ 
সিসি সিসি পপাস্পস্পিস্ট শা 

বা হইতে সর্ষপ আনিলে ওষধের কার্ধয নিক্ষল হইবে ।” কৃষ্ণ বুদ্ধের 

উপদেশ মত সর্ধপ আনিতে গমন করেন। পুত্রের জীবন পাইবার 

আশায়, তিনি লোকলজ্জ।, মানসন্ত্রম, সকল ভুলিয়! গিয়া! পাগলিনীর ন্ভায় 

সকল গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে, পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে, এক মুষ্টি 
সর্যপের জন্য ঘুরি! বেড়ান, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ মত সর্প কোথাও আর 

সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি যে গৃহে যাইয়া সর্ষপ প্রার্থনা! করেন, 

গৃহবাসীর! রাঁশি রাঁশি সর্ষপ আনিয়া তীহাকে দেন) কিন্তু খন তিনি 

ছিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের গৃহে দাস, দীসী পুত্র, পৌত্র, কুটুম্বাদির মধ্যে 

কাহারও কখন মৃত্যু হইয়াছে কি না? তখন কেহ বলে, আমি সস্তান 

হারাইয়াছি, কেহ বলে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার দাস দাসী 

কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে । সকল গৃহেই এইরূপ শোকবার্তা শ্রবণ করিয়া 

বুদ্ধের আদেশান্যায়ী সর্ষপ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণা বিষণ বদনে 

বুদ্ধের নিকট গ্রত্যাগতা হন। কৃষ্ণা বুদ্ধের নিকট আঁসিলে তিনি তীহাকে 

জিজ্ঞাণা করেন, “বসে! সর্প আনিয়াছ ?” কৃষ্ণা বিষাদিতান্তঃকরণে 

বলেন, “না প্রভু! আপনার উপদেশ মত সর্ষপ কোথাও পাইলাম না ।” 

তখন তিনি তাহাকে বলেন, “কাঁল যে কেবল তোমার পুত্রকেই হরণ 

করিয়াছে, তাহা নহে, এরূপ অনেক জননী তোমার মত পুত্রহীনা হইয়া 

শোক-সাগরে ভাসিতেছে। বংসে! তুমি শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়! 
জরাব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কর ।” বুদ্ধের উপদেশ-বাঁক্যে, কৃষ্ণা 

পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া বলেন, “প্রভু! আমি আপনার শরণাপর হইলাম । 

বুদ্ধদেবও তাহাকে আপনার নব-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করেন। 
০ এক দিবস বুদ্ধদেব করঙ্ক-হস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে ভরদ্বাজ নামক 

একজন বণিকের গৃহে অসসিয়া উপস্থিত হন। ভরদ্বাজ, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা 

করিতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই কয়েকটা কথা বলেন, “ওহে 
[৩ 
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শ্রমণ 1* তোমার এমন হৃষ্ট পুষ্ট নধর আকৃতি দেখিতেছি, তবে তেন 

তুমি ভিক্ষা করিয়৷ বেড়াইতেছ ? তুমি কি পরিশ্রম না করিয়া অন্যের 

শ্রমোপাজ্জিত শম্তসকল অনায়াসে লাভ করিতে চাও? তুমি কি জান 
ন1, কত কষ্টে শস্ত উৎপন্ন হর? আমরা প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া, প্রবল বৃষ্টিতে 

ভিজিয়া, ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করি, তবে তাহা হইতে শন্ত উৎপন্ন হয়। 

আমাদের এই কঠোর পরিশ্রমের অজ্ঞিত শস্ত তুমি অনায়াসে লাভ করিতে 
চাও! তোমার উচিত আমাদের মত পরিশ্রম করা । তোমার মত 

বলবান্ ব্যক্তি যদি পরিশ্রম না করিয়া ভিক্ষা করে, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ 
ব্যক্তিগণ কি করিবে? আমি তোমায় এক থণ্ড ভূমি দিতেছি, তুমি 

তাহা কর্ষণ করিয়া! শস্ত উৎপন্ন কর এবং সেই শস্তের দ্বারা জীবিকা- 

নির্বাহ কর।” 
বুদ্ধদেব বণিকের কথ শ্রবণ করিয়া বলেন, “আপনার কথা সত্য, 

কিন্ত আমিও ভূমি কর্ষণ করিয়৷ থাকি; তবে আমার কর্ষণোপযোগী 

ভূমি, বীজ ও শ্ত স্বতন্ত্র। মানবের হৃদয় আমার ভূমি, জ্ঞান আমার 

হল, বিনয় তাহার ফাল এবং উৎসাহ ও উদ্ভম আমার বলদ। হৃদয় 

রূপ ভূমি কর্ষিত হইলে বিশ্বাস রূপ বীজ তাহাতে বপন করিয়া দিই। 

প্র বীজ অস্কুরিত হইয়া নির্বাণ রূপ ফসল উৎপন্ন হয়। শ্রী ফদলই আমি 
তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া থাকি ।” 

ভরদাজ গৌতমের + মহদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রতি 

* বৌদ্ধ যোগীদিগকে শ্রমণ বলে। 

1 মহারাজ শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া পত্ীর নাম গৌতমী। মায়াদেবীর দেহাস্তর 

হইলে, সিদ্ধার্থের লালনপালনের ভার গৌতমী গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতমী 

সিদ্ধার্থকে অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া, গৌতমীর সথিগণ সিদ্ধার্থকে গৌতম বলিয়া 

আদর করিতেন। নেই অবধি দিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম হয়। 
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নিত তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্টে””১২, 

তাহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়৷ তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।বং 

বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারে বহির্গত হইয়া শ্রবণ করেন, মহারাঁজ শুদ্ধোদন 

সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। তিনি 

শিষ্যগণসহ পিতৃদর্শনে গমন করেন। যে সময়ে তিনি রাঁজবাটীতে আসিয় 

উপাস্থত হন, সেই সময়ে মহারাজের মুমূর্ষু অবস্থ।। অন্তিম কালে পুত্রমুখ 

দর্শন করিয়া শুদ্ধোদনের মুমূযুদেহে বলসঞ্চার হয়। তিনি অন্তিম-শষ্যায় 
শয়ন করিয়া পুত্রের মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ 

করেন । বুদ্ধদেব পিতার অন্ত্যেষ্টিকাধ্য সমাধা করিয়া, আপন পুত্র রাহুল, 

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ, পিতৃত্বা এবং শাক্যবংশীর অন্ান্ত ব্যক্তিদিগকে নিজ 

ধন্মে দীক্ষিত করেন। গৌপাকে ইতঃপুর্বেই দীক্ষিত করিয়! গিয়াছিলেন, 

এক্ষণে গৌঁপাকে পুরস্ত্রীদিগের নেত্রী করিলেন। বুদ্ধদেব শাক্যবংশীয়দ্িগকে 

নব্ধন্মে দীক্ষিত করিয়া, রাঁজগৃহাভিমুখে গমন করেন । 

দেহত্যাগ । 

বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর ধন্মপ্রচার করিয়া অশাি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, 

৫৩৪ পৃঃ খুষ্টা্বে কুণীনগরের * কোন শালবৃক্ষের তলদেশে, উদরাময় 
রোগে প্রাণত্যাগ করেন। একদা তিনি তাহার শিষ্যগণের সহিত রাঁজ- 

গৃহ হইতে কুণীনগরে গমন করিতেছিণেন, হঠাৎ পথিমধ্যে উদরাময় 

*. এই বিষয়ে ছুই মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে আসামের অস্তঃ- 

'পাঁতী কুশীগ্রামে, আবার কেহ বা বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্তী গণ্ক নদী- 
ভীরন্থ কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যুস্থান বলিয়! নির্দেশ করেন। 
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সপাস্পিস্পস্পিসিশিসাস্সিসিিিলিসটসপিশ্সি পিসি সিসি এশা 

রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে । বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন যে, /এই 

আক্রমণ হইতে তিনি আর রক্ষা! পাইবেন ন1, সেই জন্ত তিনি শিষ্যর্দিগকে 

আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। শিষ্গণ এক স্ুবৃহৎ শালবৃক্ষের 

তলদেশে গুরুদেবের শয্যা রচনা করিয়া দিয়। তাহার শুশ্রষা করেন; 

কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়েন। 

বুদ্ধদেব অন্তিষ সময়ে শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিয়লিখিত চারিটা 

উপদেশ প্রদান করেন £-- 

১। হে বংসগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিক এবং জিহ্বাকে সংযত 

করিবে। ইন্ত্রিরদিগকে দমন করিতে পারিলে নির্বীণ-রাজ্যে শীপ্রই 

পৌছিতে পারিবে। 
২। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত করিবে, 

আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিবে, এইরূপে সতর্ক এবং আপন! কর্তৃক 

রক্ষিত হইলে তোমরা সুখী হইবে। পাঁপ করিও না, সংকার্ধে রত 

থাকিও, অন্ঠের হৃদয়কে সংশোধন করিও । 

৩। জলের দ্বারা কর্দম উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন জলের দ্বারাই 

ধৌত হইরা যায়, সেইরূপ মন কর্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দ্বারাই 

তাহাকে বিনষ্ট করা যায়। 

৪। ছাঁয়। যেমন মন্ুষ্যকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধাহাদের 

চিন্তা, বাক্য ও কাঁধ্য পবিত্র, স্থখ ও শান্তি কদীপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

করে না। 

বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে এই চারিটা উপদেশ প্রদান করিয়া যোগাবলম্বনে 

দেহত্যাগ করেন। তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ চন্দন কাষ্ঠের 

দ্বার চিতা সজ্জিত করিয়া অগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করেন, পরে 

তাহার দেহ চিতার উপর শয়ন করাইয়া দেন। যিনি অতুল এয 









৩৮ জীবনী-সংগ্রহ | 

দেখিবার জন্য ভাঁরত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড কাণ্তীর মন্দিরে গমন 

করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, উহা মন্তুষ্যের দত্ত নহে, কুম্তীরের দন্ত। 

শাঁক্যসিংহ রাজকুলে সমভূঁত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইনি বৃক্ষতলে 

জন্মগ্রহণ, বৃক্ষতলে বসিয়াই সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বন ও বৃক্ষতলে বসিয়াই জীব- 

লীল! সম্ঘরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে দেহত্যাগ পর্য্য্ত ক্রমান্বয়ে 

পিতৃমাতৃভক্তি, বিভবসত্বেও বৈরাগা, ঈশ্বরে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাবে পরো 
পকার, অমানুষিক ক্ষমতা, সত্য জ্যোতিঃ, কামাদি রিপুবিসজ্জন প্রভৃতি 

সদ্গুণ রক্ষা করিয়! জীবের মুক্তির জন্ত এক নূতন ধর্ম গ্রচার করেন। 

প্র সময়ে তাহার প্রচারিত ধর্ম, লোকের এত হ্ৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 

যে, তৎকালে অপর সকল ধর্মই নিস্তেজ হইয়! পড়িয়াছিল। প্রায় ২৪৫০ 

বৎসর হুইল, বুদ্ধদেব ইহলোক হইতে অন্তহিত হইয়াছেন, কিন্তু আজও 
কোটী কোটা মানব তাহার প্রচারিত নির্বাণ ধর্মের অনুসরণ করিতেছে । 

বৌদ্ধ ধন্দশীস্ত্বের উৎপত্তি। 

বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তীহার মত সকল, তাঁহার 

শিষাগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি পরলোক গমন করিলে, 

তাহার পাচ শত শিষ্য রাঁজগৃহে সমবেত হইয়া বৌদ্বধর্্রশান্ত্র সঙ্কলন 
করেন। তাহার! গুরুর উপদেশগুলি তিনটা প্রধান অংশে বিভক্ত 

করেন। প্রথম “সুত্র” অর্থাৎ বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ 

দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় “নিয়ম” অর্থাৎ বৌদ্ধ সমাজের শাসন-সম্বস্থীয় নিয়মা- 
ব্লী। তৃতীয় “অভিধর্্” বা ধর্মনীতি অর্থাৎ দার্শনিক বিচার, মীমাংসা, 

মতামত প্রভৃতি । বৌদ্বধন্মশশান্ত্রের এই তিন খণ্ডের নাম ত্রিপিটক। 



সঙ্গীতি। 

বুদ্ধদেব দেহরম্ম। করিবার পর, তাহার শিষ্যগণ ত্রিপিটক প্রস্তুত করিবার 

জন্য একটী সভা করিয়াছিলেন। ধন্গ্রচারক কাশ্তপ এই সভার 

সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কাণ্ঠপ হুত্র-পিটকের, আনন্দ নিয়ম-পিটকের 

এবং উপালী অভিধর্ম-পিটকের সংগ্রহকর্তী। বৌদ্ধধর্মসভার নাম 

"সঙ্গীতি।৮ প্রথম সঙ্গীতির এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় 

সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সাত শত বৌদ্ধ এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত 

ছিলেন। এই এক শত বংসরে বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিশেষ মত- 

বিরোধ জন্মে। এই বিভিন্ন মতের সামগ্রস্ত বিধান জন্যই দ্বিতীয় মঙ্গীতির 

অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু এই উন্েশ্ত সিদ্ধ হয় নাই। বৌদ্ধেরা দুইটা 

পরস্পর প্রতিদন্দী মম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয! গড়েন। শেষে ইহাদের 
মধ্যে আবার আঠারটা কদর ক্ষুদ্র দল হয়। অশোকের সময়ে গ্রীষটাবের 

২৪৩ বৎসর পূর্বে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় ঙ্গীতির 

অধিবেশন হয়। এক হাজার বৌদ্ধপুরোহিত এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রতারক লৌকে বৌদ্ধদিগের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ 

করিয়! আপনাদের কথা বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়া- 

ছিল। এই সঙ্গীতিতে তৎসমুদয়ের সংশোধন হয়। খ্থীষ্ট ৪০ অবে কনি- 

ফ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ তরধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। 

ইহাতে বৌদ্ধপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া! ধর্মগ্রন্থের তিনখানি টাকা! প্রত 
করেন। 



বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারের কারণ 

মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি 

হয়। থৃঃ ২৫৭ অবে মগধরাজ অশোক এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অশোঁক ৬৪০০০ চৌষটি হাজার বৌদ্ধ যাজকের 

ভরণপোষণ করিতেন এবং চুরাশি হাজার স্তন্ত নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। রোম দেশীয় সম কন্ষ্রান্টাইন খৃষ্টধর্শের 

যেরূপ সহায়তা করিতেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মহারাজ অশোক তদপেক্ষা 
সহ গুণে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবিধ উপায়ে এই উদেশ্ঠ 

সাধন করিয়াছিলেন, যথা ১ 

১। ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ মীমাংসার জঙন্ত একটা রাজকীয় সভা- 

স্থাপন। ২। অনুশাসন পত্রদ্বারা ধর্মনীতির ব্যাখ্যা। ৩। ধর্মের 

বিশ্ুদ্ধত! রক্ষার উদ্বেশে একটা রাজকীয় ধর্মববিভাগ স্থাপন । ৪1 প্রচা- 

রক দ্বারা দূরদেশে বৌদ্ধমত প্রচার। ৫। নিজতন্বাবধানে উপযুক্ত 
ব্যক্তি দ্বাব! ধর্মশান্ত্রের পরিশুদ্ধি সাঁধন। 

অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের গ্রসার হইয়াছিল। এ সময়ে 
ধর্ম প্রচারকেরা দিংহল দীপ হইতে ব্রক্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ 

অবে শ্ামদেশবাসিগণ বৌদ্বধন্্র পরিগ্রহ করে। ইহার কিছুকান পূর্বে 
ধর্মপ্রচারকের! ভারতবর্ষ হইতে যবদীপে যাইয়! বৌদ্ধধর্মের জয়পতাকা 

উড্ডীন করেন। ক্রমে ধর্ধরপ্রচারকের! তিব্বতে, মধ্য-এসিয়ার দক্ষিণাংশে 

ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাম্পীয়সাগর ও পূর্বে কোরিয়া 

পর্য্যন্ত বৌদ্ধধন্্ প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৭২ অব কোরিয়াবাসিগণ বৌদ্ধ- 

ধর্ম পরিগ্রহ করে। থ্রী; ৫৫২ অবে কোরিয়ার প্রচারকের! জাপানে 



বুদ্ধদেব । ৪১ 
াসমপশ্প্পস্সি/স৮ সপিসসসিস সসপা পিসির সপাসস্পিসসিসপাস্সি 

যাইয়া তদোশীর় অধিবাসীদিগকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। 

প্যালেষ্টাইন, আলেক্জান্দিয়, গ্রীন ও রোমেও বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়া- 

ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। 

বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় । 

বৌদ্ধগণ একমাত্র বুদ্ধদেবের উপাসক হইলেও তীহাদিগের মধ্যে শ্রেণী- 

ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা! চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা- মাধ্যমিক, 

যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে সকলই 

শূগ্ত, জগতে কিছুই নাই। ইহাদের মীমাংসা! অতি চমতকার। জগৎ 
মিথ্যা। কারণ যাহ! জা গ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্রাবস্থায় দৃ্ট হয় না, 

মার স্বপ্রাবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই 
উহার! স্থির করিয়াছেন যে, জগৎ মিথ্যা । 

যোগাচারীরা বাহ্ববস্তকে অলীক ও ক্ষণিক বিবেচনা করেন। বিজ্ঞান 

রূপ আত্মাই উহাদ্দিগের মতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত 
বিজ্ঞান দ্বিবিধ,_প্রবৃত্তি ও আলয়। জাগ্রৎ বা সপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান 

জন্মে, তাহা প্রবুত্তি-বিজ্ঞান এবং সুষুণ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে 

আলয়-বিজ্ঞান বলে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্ব্স্ত সত্য ও অনুমান-সিদ্ধ। 
বৈভাষিকের! বাহাবস্তুকে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কহে। 

বৌদ্ধধর্ম মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের আবার চারিটা অবস্থা আছে, যথা 

অহ, অনাগামী, সকদাগামী ও শোতাপত্তি। জীবনুক্ত দিগকে অর্ৎ বলে। 

যাহাদিগকে আর পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্তমান 
দেহীস্তরের সহিত নির্বাণ ফললাভ করিবেন, তাহাদিগকে অনাগামী বলে। 

ধাহারা৷ এক জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করিবেন, তাহাদিগকে সকদাগামী 



৪২ জীবনী-সংগ্রহ। 

বলে। ধর্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম শৌতাপত্তি। এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করে। 

অহ্তের! পাঁচ প্রকার মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা-_ 

অহিংসা, অন্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্গচর্যয ও অপরিগ্রহ। জীবাদির বিনাশ ন! 

করার নাম অহিংসা, অনত্ত। বস্ত গ্রহণ না৷ করার নাঁম অস্তেয়, সত্য ও 

হিতকর অথচ প্রিপ্নকথনের নাম ুনৃত, কামক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম 

্হ্মচধ্য এবং সকল বিষয় হইতে মোহ পরিত্যাগেরণনাম অপরিগ্রহ। 

অর্থদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ইহাঁদিগের এক 
সম্প্রদায়ের নাম জৈন। 

বুদ্ধদেবের বচন। 

১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা কর! ও মাননীয় ব্যক্তিকে 

সন্ত্রম করা পরম ধর্মৃ। 

২। হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরম ধর্ম । 
৩। আত্মসংযম ও প্রিয়বচনই পরম ধর্মম। 

৪। মাতাপিতার সেবা! কর! পরম ধর্ম । 

৫। স্ত্রী-পুত্রকে সখী কর! ও শাস্তির অনুশরণ করাই পরম ধর্ম । 

৬। পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা ও ততপ্রতি ঘ্বণা, মাদক দ্রব্য 

সম্পূর্ণবূপে ত্যাগ ও সংকাধ্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের 
ধর্ম । 

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সম্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্মমতত্ব শ্রবণ কর। 

প্রকৃত শান্তি। 



বুদ্ধদেব ৪৩. 

৮। কষ্টসহিষ্ণুতা ও দীনতা গ্রহণ, সাঁধুসঙ্গ ও ধর্মচি্চা করা, যথার্থ সুখ। 

৯।' জীবনের পরিবর্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে ধাঁহার চিত্ত- 

১০। 

১১। 

/১৩। 

১৪। 

১৫) 

১৬। 

বিচলতা! না হয় এবং যে হৃদয়, শোক ছুঃখ ও ইন্দ্িয়াতীত এবং 

স্থির, তাহার ধর্ম, উচ্চ ধর্ম 

প্রত্যেক বিষয়ে ধাহার। পর্বতের ন্তায় অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে 

ধাহার। নিরাপদ, তাহারাই প্রকৃত সাধু। 

মনকে বশীভৃত করা, মানবের প্রধান কাধ্য। কারণ ইহা 
ক্ষণমুহূর্তে কোথায় দৌড়াইয়। যায় ও কোথায় গিয়! নিবৃত্ত হয়,, 
তাহ! কেহ বলিতে পারে না। অতএব সংযতচিত্ততাই নিত্য 

সুখাবহ। 

যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্টকথা বলে, অথচ তদন্থুরূপ কার্য 
করে না, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। 

একজন সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে, কিন্তু যে 

আপনাকে জয় করিয়াছে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর | 

পাপকে সামান্ত লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে । যদি কেহ মনে মনে 

চিন্তা করে যে, পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারিবে না, তবে, 

তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি কারণ, কোন ভাসমান জলপাত্রের 

একদেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে তাহ! ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ 

হইয়া নিমগ্ন হইয়! যায়। 

কখনও ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিও ন1। যেব্যক্তি ধন্মের কোন 

এক নিয়ম উল্লজ্ঘন করিতে পারে, সে ব্যক্তি সকল পাঁপকার্ধ্যই 
করিতে সক্ষম হয়। 

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুভাবের দ্বারা 

অসাধুভাবকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে । 



88 জীবনী-সংগ্রহ। 
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১৭। সত্য কথা, ক্ষমা, ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান, এই ত্রিবিধ কার্যে 

দ্বার! মনুষ্যদেহ প্রকৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। 

১৮1 জীবহিংসা, পরের দ্রব্য হরণ, মিথ্যাকথ! বলা, স্ুুরাপান করা, 

পরস্ত্রী-হুরণ, এই সকল মহাপাপ। 



শস্করাচার্য্য।* 

কেরল + রাজোর অধিপতি মুগনারায়ণ, পূর্ণা নায়ী নদীতীরে 

কয়েকটী শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়। তাহাতে শিবলিঙ্ন প্রতিষ্ঠা করেন, 
এবং উহাদের পুজার্টনাদির জন্য সর্বশীস্ত্ে পারদর্শী, বিদ্যাধিরাজ 
নামক জনৈক ব্রাঙ্মণকে নিযুক্ত করেন। এ ব্রাহ্মণের শিবগুরু নামে 

* মহাত্বা শঙ্করাচার্যোর জীবন বন্বন্ধে শঙ্কর-বিজয় ও শঙ্কর-দিগ্বিজয় এই দুই 

গ্রন্থে অনেক স্থলে অনৈকয আছে। শশ্কর-বিজয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, এক 

দিবম নারদ মুনি পৃথিবীতে নানারূপ অদদ্বর্মের প্রচার দেখিয়া, কাগালিক, 

ভৈরব, বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রভৃতি বিবিধ মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্ষের বিলোপ 

হইতেছে দেখিয়া, ব্রহ্থার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া 

মহাদেবের নিকট আদিলেন। এ স্থানে অন্যান্য দেবতাগণ মকলে একত্র হইয়া এই 

স্থির ঝরিলেন যে, মহাদেব শঙ্করাচীধ্যক্ূপে অবতীর্দ হইবেন। যথাসময়ে দেবাদিদেব 

মহাদেব চিদদ্বরমূ নামক দেশে আকাশ-গ্রিঙ্গ নামক শিবনুর্তিতে অধিষ্টিত হইলেন। 

চিদম্বরণে মহেজ পঙিতের বংশে সর্বজ্ঞ নামক এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পী 

কাাক্গী, চিদম্বরেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়। বিশিষ্ট। নামে এক তনয়া লাত করেন। 

বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের মহিত তাহার বিবাহ হয়। বিশিষ্ট “আমার স্বামী বিশ্বজিং 

আর আকাঁশ-লিঙ্গ শিব, দুই এক" এই ভান| করিয়া এক সন্তান লীভ করেন। মেই 

সন্ভানই অদ্বৈত মতের গুরু শঙ্ারাচা্যয। 

1 বর্থমান মালবর প্রদেশ। 



৪৬ জীবনী-সংগ্রহ। 

একটি সন্তান জন্মে। শিবগুরু শৈশবে মাতাপিতার স্নেহে প্রতিপালিত 

হন, পরে কৃতোঁপনয়ন হইলে শান্ত্রালোচনার জন্ত গুরুগৃহে বাস 

করেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর গুরুদেব শিবগুরুকে 

পরীক্ষা করেন। তিনি শিষ্যকে বিদ্যালাভে কৃতকৃতার্থ দেখিয়া, গাহ্স্থ্ 

ধর্ম আশ্রয় ও মাতাপিতার শুশ্রীষা করিতে আদেশ করেন। শিবগুরু, 

গুরুর নিকট এইরূপ আদিষ্ট হওয়ায়, গুরুদক্ষিণা প্রদানাস্তর স্বগৃহে 

প্রত্যাগমন করেন। পুত্র গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলে, বিদ্যাধিরাজ 

পাত্রী অন্বেষণ করিয়৷ শুভলগ্নে তাহার পরিণয় কাধ্য নির্বাহ করেন। 

বিবাহ কাঁধ্য সমাধা হইবার পর শিবগুরু রূপবতী গুণবতী ও পতিব্রতা 

ভার্ধ্যা লাভ করিয়া দাম্পত্য সুখসস্তোগে কালযাপন করিতে থাকেন । 

শক্করাচার্যের জন্ম | 

শিবগুরুর ভার্ধ্যার নাম সুভদ্রা। এক দিবস সুভদ্রা পতি-সনি- 

ধানে বসিয়া আপন মনের কষ্ট এই বলিয়া নিবেদন করেন যে, 

পস্বামিন! আমাদের যৌবন অতীত প্রায়, কিন্ত এখনও পুত্রমূখ দর্শন 
করিতে পারিলাম নাঁ। যে রমণীর কুক্ষিতে পুত্র ন! জন্মে, সে বন্ধ্যা 

বলিয়া সকলের দ্বৃণার্থা হয়। নাথ! পুত্র যখন আধ আধ ম্বরে মধু 

মাথা বুলিতে “মা মা” বলিয়া ডাকে, তখন জননীর হৃদয়ে যে কি অনি- 

বর্বচনীয় স্থথের আবির্ভাব হয়, তাহা ত আমি জানিতে পারিলাঁম না? 

আমি এমনি অভাগী যে, সে রদপাম্বাদনে বঞ্চিত রহিলাম। নাথ! 

আমি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া! কি পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইব না? 

শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, ভোলানাথের আরাধনা করিয়। 

এ পর্যন্ত কেহই বিফল মনোরথ হয়েন নাই, তবে আমরাও কেন 



শঙ্করাচাষ্য। ৪৭ 
সস্তা সপিলিসপ সি 

তাহার অগ্চন করি না?” শিবগুরু প্রণয়িনীর এইরূপ করুণ খেদৌক্তি 

গুনিয়। সবিশেষ মন্্ীহত হইলেন, এবং আপনাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্য 
সপত়ীক শিবারাধনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, রাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে, 

প্রত্যহ শূলপাঁণি মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিলেন। কয়েক বদর 

কাল এরূপ পুজার্চন। করিবার পর, এক দ্বিবস শিবগুরু স্বপ্ন দেখেন 
যে, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার শিয়রে দণ্ডীয়মান হইয়া বলিতেছেন, 

“ব্খপ! তোমাদের অর্চনায় আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর 

প্রার্থনা কর।” শিবগুরু স্বপ্রাবস্থাতেই এই বর প্রার্থনা করেন যে, “হে 

দেবাদিদেব! আমি আপনার মত গুণসম্পন্ন একমাত্র পুত্র প্রার্থনা 

করি।” ব্রাহ্মণ তথাস্ব বলিয়া অন্তহিত হন। কালক্রমে স্থুভদ্রা অস্তঃ- 

সত্তা হইয়া শুভলগ্নে পূর্ণ শশধরসদৃশ এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। 
স্ভদ্রা, জগদ্গরু শঙ্করের আরাধনায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করেন বলিয়া, 

পুত্রের নাঁষ শঙ্কর রাখেন। 

শঙ্করাচার্যের বাল্যাবস্থা | 

শঙ্করাচাধ্য + ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে সিতপক্ষীয় শশিকলার স্থায় 
দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতে থাকেন। ইহার বয়ঃক্রম যখন এক বৎসর 

* মহা শঙ্করাচাধ্য কোন্ সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিবার 

উপায় নাই। এ বিষয়ে নানাজনের নানীমত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম়ে ইহার 

কতকগুলি উল্লেখ করিলাম ;__ 

১। শঙ্করাচাধ্যের জন্মস্থান মালবর প্রদেশে । এ দেশীয় ব্যজিদিগের মত এই যে, 

ইনি সহ্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। 
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মাত্র, সেই সময়ে ইনি মাতৃভাষা অভ্যাস করেন। দ্বিতীয় বংসর বয়সে 
মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অদ্ভুত ন্মরণশক্তিপ্রভাবে মাতার মুখনিঃস্ত 

পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্স্থ করিয়া ফেলেন। তৃতীয় বৎসরে 

ইহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। চতুর্থ বংসর বয়ঃক্রম কালে মহেশ্বরের সর্ক- 
শক্তি ইহাতে প্রাদুভূতি হওয়ায়, ইনি সুকুমার বয়মে মহামহোপাধ্যায 
পঙ্ডিতদিগের ন্তায় জ্ঞানবান্ হয়েন। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইনি 
যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া গুরুণৃহে গমন করেন। যষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রদ 

২। তেলুগু ভাষাতে “কেরল উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায় যে, প্রা 

সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণরাও যখন শিওরাও এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন শঙ্করাচাধা 

মালবর প্রদেশে বর্তমান ছিলেন । 

৩। যে সময়ে শঙ্করাচাঁধা কাশ্মীর দেশে গমন করিয়! বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া- 

ছিলেন, সেই সময়ে ললিতার্দিত্য তথাকাঁর রাজ! ছিলেন। রাজতরঙ্সিণীর মতে ১১৮৬ 

বৎসর পূর্বে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়। তাহা হইলে ৭২) প্রীষ্টান্দের পূর্ব 

শঙ্করাচীধ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৪। পণ্ডিত বেস্কটরাম বলেন, শঙ্করাচা্য ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৫। অধ্যাপক উঠলসন্ সাহেব বলেন, শঙ্করাচীধ্য ৮** কি ৯** ্ীষ্টাব্দে জীবিত 
ছিলেন। 

৬। প্রাচীন দিগ্রিজয় নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 

গুজরাটের রাজ। কুমারপাঁলের সভাসদ হেমচন্দ্রের সহিত শঙ্করাঁচ।ধ্যের বিচার হয়। 

৭। “দি ইগিয়ান এটিকুইরি” নীমক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি ৮** অথবা 

৯* খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। 

৮| হগ্সন জাহেব তাহার “মিস্লেনিয়াস্ এসেজ” নামক গ্রগ্থের ১ম খণ্ডের ২২৩ 

পৃষ্ঠ।র় লিখিয় গিয়াছেন যে, শঙ্করাচাধ্য ৮*০ ব্রীষ্টাব্ের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। 

এই সকল এবং আরও অন্থান্ত প্রাচীন শ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া অনুমান দ্বার! আমি 

৭৬ খ্রীষ্টান্ধের শেষভাগে শঙ্করাচাধ্যের জন্মকাল স্থির করিলাম । 
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কালে, মহাত্মা শঙ্করাচার্ধ্য সর্ধবশান্ত্রে ও সর্ধববিদ্যায় সুপগ্ডিত হইয়া 

উঠেন।॥ এ সময়ে তিনি বেদে ব্রহ্মার সমান, তাৎপর্য্য-বৌধে বৃহস্পতির 

সমান, এবং সিদ্ধান্তে ব্যাসের সমান হয়েন। 

আধুনিক নব্য-যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই শঙ্করাচার্যের 

অদ্ভূত স্মরণশক্তির কথা পাঠ করিয়! গ্রন্থকর্তীকে গঞ্জিকা-সেবক 

অথবা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু আমরা এ বিষয়ে 

অধিক কিছু না বলিয়া, ১৩১৫ বঙ্গাবের বৈশাখ মাসের ১১ই তারিখের 

*হিতবাদী” পত্রিকায়, “অদ্ভুত স্মরণশক্তি” শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তাহার অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক 

পাঠিকাগণ, আপনার! ইহার দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন যে, যখন 
আমাদের এই অধঃপতনের সময়েও মনুষ্য সমাজের মধ্যে এরূপ ম্মরণ- 

শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পাও যায়, তখন ধিনি শঙ্করের অংশ লইয়! 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ওরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি না হইবে 

কেন? “হিত্বাঁদী” পত্রিকায় যাহ! প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই ;-- 

“ভারতে বর্ণাশ্রম ধন্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্য-জাতির শীর্ষ- 

স্থানীয় ব্রাঙ্গণগণের ঘোর অধঃপতন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের যে 

অসাধারণ মেধ! ও অলোকসামান্ত প্রতিভা, সেই নিস্পৃহতা ও তেজস্বিত! 

এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে সত্য, কিন্ত এ ঘোর ছুদ্দিনেও ব্রাঙ্গণদিগের 
মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা ও স্থৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়। যায়, পৃথিবার অন্ত 

কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে সেই প্রকার বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তি 

পরিচয় পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইল, পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে 

দুইটা ব্রাহ্গণ-বালক আসিয়াছে। বালক ছুইটী অত্যন্ত মেধাবী ও 
বুদ্ধিমান। আমরা পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ 
বালক ছুইটির প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। 

জী-_৪ 
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“যে বাঁলকটী দও, কমগ্লু, অজিন, মেখল!, কৌপীন এবং বহির্বাস 

ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান আছে, ওটা পাঁচ বংসর বয়সে হিন্দী, বাঙ্গালা, 
ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অষ্টাধ্যায়ী 
পঞ্চাবরবী পাণিনি ব্যাকরণ সমগ্র কণ্স্থ করে, সংবৎসর হইল, যক্তস্ত্র 

ধারণ করিয়া বেদোক্ত কঠোর ব্রহ্গচর্ধ্য পালন এবং সামবেদ অধ্যয়ন 

করিতেছে। সম্প্রতি বালকটা অষ্টম বংসরে পদার্পণ করিয়াছে। 

অপর বাঁলকটা ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এটাও চার-পীচটা ভাষায় 

বাৎপন্ন হইয়াছে, সম্প্রতি পাণিনি অধ্যরন করিতেছে, উহার বয়ঃক্রম 

পাচ বংসর। গণিতশান্ত্রেও ইহাদিগের অধিকার অসামান্ত | ইভা- 

দিগের পিতা এবং গুরু শ্রীমদ্ বংশধর সরস্বতী অগ্নিহোত্রী মহাশয় 

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একমাত্র সাগ্রিক ব্রাহ্মণ । ইনি বেদ বিধানান্পারে 

অরণীকাষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি উদগার করিয়া শ্রোত এবং শ্মার্ত পর্শগ্নির 
আধানপূর্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মচারী 

শিষাগণকে বেদীধ্যাপন ১ করাইতেছেন। ৬কাশীধামে আগন্তক 

মহোদয়গণ সম্প্রতি ২০৭ নং মদনপুরা নামক স্থানে ইহাদিগের আশ্রম 
দেখিতে পাইবেন। সেখানে উক্ত বালক দুইটীকে এবং যজ্ঞশাঁলায় 

হোতা, অধব্চু, উদগাতা, অগ্নীঃ এবং ব্রহ্মাপরিবুত আঁচার্ধ্পাদদকে ও 

তাহার চিরপ্রজ্জলিত অগ্নিদেবতাকে দর্শন এবং বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া 

আনন্দিত হইবেন” 

শঙ্কর গুরুগৃহে অবস্থান সময়ে, এক দিবস ভিক্ষীর জন্য বহির্গত 

হয়েন। তিনি ইততস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়। অবশেষে একজন দরিদ্র 

ব্রাহ্মণের বাটীতে আইসেন এবং তথায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। 

এ সময়ে ব্রাহ্মণ বাটীতে ছিলেন না। তিনিও দারিদ্রয-দশাপ্রপীড়িত 

হইয়! ভিক্ষার জন্ত বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্রী, ভিথারীর গৃহে 







শক্তি সম্পন্ন পালবদ্বয় | ভীত স্মরণশক্তি সম্পন্ন 
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ভিক্ষুক আসিতে দেখিয়া অতিশয় মন্মহত হন এবং অতি অিয়মাঁণা 

হইয়। .এই কথা বলেন যে, “বৎস! আমর! অতি ভাগ্যহীন, দৈব 

কর্তৃক বঞ্চিত; ঈশ্বর ভিক্ষ প্রদান করিবাঁর ক্ষমতা পর্যান্ত আমাদের 
দেন নাই। অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই, সেইজন্য তোমায় এই 

আমলক ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।” মহাত্মা শঙ্করাচার্্য 

বিপ্র-পত্বীর বিলাপপূর্ণ বাক্য শ্রবণে দ়ার্দরচিন্ত হইয়! ততক্গণাৎ পদ্মালয়৷ 
কমলাকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। হরিগ্রিয়৷ শঙ্করের স্তবে 

সন্থষ্ট হইয়া, অবিলঘে শঙ্কর-সন্নিধানে আসিয়৷ উপনীত হন এবং শঙ্করকে 

বর গ্রহণ করিতে বলেন। মহীত্স! শঙ্করাচার্ধ্য কমলাকে সন্তষ্ট করিয়া 

এই বর প্রার্থনা করেন যে, “এই দরিদ্র রাহ্মণ-দম্পতী অতুল ধনের 
' অধীশ্বর হইয়া যেন সুখে কালযাপন করে” লক্ষমীও “তথাস্ত” বলিয়! 

অন্তহিতা হন। অকল্মাৎ ব্রাঙ্মণীর পর্ণকুটার স্বর্ণ-অট্রালিকায় পরিণত 

হওয়ায়, শঙ্করের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় তড়িদেগে চতু্িকে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে। এ সময়ে তদ্দেশীয় রাজ! রাজশেখর অপুত্রক ছিলেন। তিনি 

শঙ্করের অনামান্ ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া অযূত স্বর্যুদ্রামহ তীহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন এবং তাহার চরণোপান্তে অযুত স্থুবর্ণ- 

মুদ্রা রাখিয়। সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করেন। শঙ্করদেব তাহাকে 

আশীর্বাদ করেন এবং এ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলেন। 

& আশীর্বাদ রাজা রাজশেখর পুত্রদুখ দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাত 
করেন। 



বৈরাগ্যের উদয় ও সন্নাঁসধর্মম গ্রহণ । 

শঙ্করাচার্ধ্য অষ্টম বতসরের হইলে তিনি এ্রহিকের সকল স্থথে জলাঞ্জলি 

দিয়! সন্নযাসধর্ম গ্রহণের জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্ৃত- 

বসলা জননী একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবনযাপন করিবেন, 

তাহাই ভাবিয়া আকুলা হন; সুতরাং তিনি পুত্রকে সন্ন্যাসধন্ম গ্রহণের 
পুর্ব্বে গাহস্থ্যধন্ম গ্রহণ করিতে বলেন। শস্করাচার্ধ্য সহজে জননীর 

অনুমতি ন৷ পাওয়ায়, এইরূপ কৌশলে কার্ধ্যসিদ্ধি করেন,__ 

এক সময়ে শঙ্করাচা্য মাতার সহিত নদী পার হইয়া কোন 

আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। তথ! হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখেন 

যে, যাইবার সময় যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা 

জলে পূর্ণ হইয়! গিয়াছে। শঙ্করাচাধ্য জলে নামিয়া কিয়দ,র গমন 
করিলে তাহার আক জলমগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি মাতাকে সম্বোধন 

করিয়। বলেন “জননি! আপনি যদি আমাকে মন্যাসধন্থ গ্রহণে অনুমতি 

না দেন, তাহা হইলে আমি জলমগ্ন হইব |” ইহাতে শঙ্কর-জননী সমূহ 

বিপদ বুঝিয়া তখনই পুত্রকে সন্ন্যাসধন্বগ্রহণে অনুমতি দেন। 

শঙ্কর চাঁধ্য জননীর অনুমতি পাইয়া প্রথমে পৃজাপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ 

স্বামীর শিষ্য হন। তথার তিনি ব্রহ্গত্বলাভ করিয়। গুরুদেবের 

উপদেশান্ুসারে মোঙ্গক্ষেত্র কাশীধামে গমন করেন। এর স্থানে চৌল- 

দেশবাসী সননদন * তাহার প্রথম শি্যত্ব গ্রহণ করেন ও পরে অনেকে 

তাহার শিষা হন। 

* সনন্দনের অপর নাম পল্সপাদ। এই নামের উৎপত্তি সন্বন্ধে একপ কথিত 

আছে যে, কোন সময়ে শঙ্করাচাধ্য জাহবী-তীরে বিয়া আছেন, গঙ্গার অপর পারে 
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এক দিবস শঙ্করাচার্্য কাশীতে মণিকণিকার ঘাটে স্নান করিয়া নিদি- 
ধ্যান করিতেছেন, একূপ সময়ে একটা বৃদ্ধ ব্রদ্মাণ তথায় উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি না! ব্রহ্স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছ? 

বল দেখি, কোথায় অর্থ করিতে তোমায় বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে ?” 

শঙ্কর বলেন, “যদি আপনি কোথাও বুবিতে না পারিয়া থাকেন, 

বলুন, আমি তাহার অর্থ করিয়া দিতেছি।” শঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ 

“তদনস্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্যত্ঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং৮ এই 
স্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। ছুই জনে ছুই প্রকার অর্থ করেন। 

ক্রমে ছুই স্থত্রের ব্যাখা লইয়। উভয়ের বাকৃবিতণ্ডা আরস্ত হয়। শঙ্করাঁচা্য 

বুদ্ধের গগ্ডদেশে এক চপেটাঘাঁত করিয়া, পন্মপাদ নামক তীাহাঁর শিষাকে 

বলেন, “এই বুড়াটাকে দূর করিয়! দাঁও।” গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়! 
পদ্মপাদ আচাধ্যকে নমস্কার করিয়৷ বলেন,__ 

“শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং । 

| তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিস্করোম্যহম্ 1” 

শিষ্যপ্রবর সনন্দন আধ্যামীন রহিয়াছেন; শঙ্করাঁচাধ্য পারাস্তর হইতে ননননকে 

আহ্বান করিলেন। সনন্দন গুরুর আদেশ শ্রবণমাত্র গমনোছ্যত হইয়। মনে মনে 

বিবেচনা করিলেন, যিনি অপার ও ম্ুদুস্তর সংসার-পারাবার হইতে ভক্তজনগণকে 

পরিত্রাণ করিতেছেন, সামান্ত শ্রোতম্বতীতে কি তিনি তারণ করিবেন না ?_ অবশ্যই 

করিবেন। সনন্দন মনে মনে দৃঢ় ভক্তিসহকারে এইরূপ নিশ্চয় ও নির্ভর করিয়! 

' জীহ্ববী-সলিলে যেমন পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পদ স্থাপনার্থ অমনি জলের 

উপর এক একটা পদ্ম সমুদভ্ভূত হইতে লাঁগিল। সেই পদ্মে পাদবিশ্াসপূর্বক 

সণন্দন ক্রমে ক্রমে শ্রীগুরুর চরণান্তিকে সমুপস্থিত হইলেন। শিষ্যের এন্সপ অভ্ভুত 

শক্তি সন্দর্শন করিয়া এবং প্রতি পাদবিষ্তাপে পদ্মের উদ্ভব হইতে দেখিয়া শঙ্কর 

সনন্দনকে 'পন্মপাদ, আধ্য! প্রদান করিলেন। সেই অবধি সনন্দন পদ্ম শীদ নামে 

বিখ্যাত হইয়াছেন। 



৫৪ জীবনী-সংগ্রহ 

“শঙ্কর সাক্ষাৎ মহাদেব, ব্যাস মৃর্তিমন্ত নারায়ণ, এই উভয়ের বিবাদে এ 

দাঁসকি করিবে?” শঙ্করাচাধ্য পন্ুপাদের কথ! শুনিয়া ব্যাসকে * শ্তবে 

তুষ্ট করেন। ব্যাসদেব শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়! বলেন, “আমি তোমার 

প্রতি সন্তষ্ট হইলাম। তুমি ব্্গস্ত্রের তাৎপর্য সহিত জগতে অদ্বৈতবাঁদ 

প্রচার কর।” ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, “আমি অল্লাযু লইয়া পৃথিবীতে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার ভোগকাল যোঁল বৎসর মাত্র, স্থতরাং আমার 

* “শঙ্কর-বিজয়”-প্রণেত। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, “শঙ্করাচাধ্য বেদব্যাসের সহিত 

ধিচার করিয়াছেন; কিন্তু অনেকে বলেন, বেদব্যান, শঙ্করাচার্ধ্য জন্মাইবার হাজার 

বৎসর পূর্বে দ্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কাশী ব্যাসশূন্য হয় না। যত দিন কাশী 

থাকিবে, তত দিন কাশীতে বেদব্যাস থাকিবেন। কাঁশীর পণ্ডিতমগুলী এক এক 

জন পণ্ডিতকে “বেদব্যাঁদ এই উপাধি প্রদীন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর একজন 

বেদব্যাসের সহিত শঙ্করাচাধ্যের ধিচার হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দগিরি যেরূপ লিখিয়াছেন, 

তাহাতে ভগবান্ ব্দব্যাসকেই বুঝায়। 

বেদব্যাস--পরাশর মুনির ওরসে মত্গ্তগন্ধার গর্ভে মহামুনি বেদব্যামের জন্ম হয়। 

একজন মত্ম্জীবী মৎস্যগন্ধাকে পাইয়া কন্তারূপে পাঁলন করে। মংস্যগন্ধা অত্স্ত 

রূপবতী ছিলেন। একদা ইনি পিতাঁর আদেশে নদীতে নৌকা-চালনা করিতেছিলেন, 

এরূপ সময়ে পরাঁশর মুনি পরপারে গমনের জন্য সেই স্থানে আগমন করেন। মংস্যগন্ধা 

তাহাকে লইয় নদীবক্ষে গ্রমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাহার অনুপম লসৌনধ্যদর্শনে 

মুনিবরের কামোদ্রেক হয়। মুনি নিজের অভিলাষ প্রকাঁশ করিলে, মৎস্যগন্ধ! বলেন, 

“মহাশয়! দেখুন, নদীর উভয় কুলে লোক গমনাগমন করিতেছে ; এ অবস্থায় 

যদি আমি আপনাকে আঁপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে দিই, তাহা! হইলে লোকে নিশ্চয়ই 

দেখিতে পাইবে ও আমার কলঙ্ক রটনা করিবে।” কুমারীর কথ শুনিয়! মুনিবর 

তখনই তপঃগ্রভাবে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন। চারিদিক এরূপ ধোয়ার মত হইয়া 

যায় যে, নিকটের বস্তু পর্যন্ত আর দেখিতে পাওয়া! যাঁয় নাই। তখন মংস্যগন্ধা 

সম্মত! হইলে, মুনিবর আপনার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ইহার ফলে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের 

জন্ম হয়। 
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দ্বা। আর অর্ক কি হইবে?” ব্যাসদেৰ শঙ্করের উক্তি শ্রবণ করিয়া 

বলেন, “হে শঙ্কর ! এখনও তোমার কর্তব্যক্ম অবশিষ্ট আছে । মীমাংসা, 

হ্যা, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, সাঙ্খ্য এবং যৌগে তোমার সদৃশ ভূমণ্ডলে 

আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমার কৃত বহু অর্থ ও তাৎপর্য্যগর্ভ 

সুত্রসকল তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আমার মনৌবর্তী ভাব ও মন্্মর অবগত হইয়া! 
ভাষ্য করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ইহার মধ্যে জীবন ত্যাঁগ করিলে 
বেদীস্তমকল নিরাশ্রয় হইবে। অতএব তোমার পরমাঘুঃ আরও ষোড়শ 

বর্ষ হউক।” আরহুঃ বৃদ্ধি হওয়ায় শঙ্করাচাধ্য দশোপনিষদ, গীতা ও 

বেদান্তের ভাষ্য, নৃসিংহতাপিনী ব্যাখ্যা ও উপদেশ-সহত্রাদি রচনা করিয়া 

“অদ্বৈত মত” গ্রচারের জন্ত দিগ্বিজয়ে * বহির্গত হন। 

ধন্মপ্রচার। 

শঙ্করদেব কাশীতে অবস্থান কালে, কর্মবাদী, চন্দরোপাসক, গ্রহোপাসক, 

ত্রিপুরসেবী, গরুড়োপাসক, প্রভৃতি বিবিধ উপাসক-সম্প্রদায়কে পরাস্ত 

করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করেন। তিনি কাশী হইতে কুরুক্ষেত্র দিয়া 

বদরিকাশ্রমে আসিয় উপস্থিত হন। তিনি এই স্থানে বদরিনারায়ণ দর্শন 

* সেকেন্দার তৈমুরলঙ্গ যেমন দিখ্বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা মেরূপ নহে। এই 

দিখ্বিজয়ের অস্ত্র, বিদ্যা এবং কঠনিঃহত গালি-বালি-শাণিত দ্রুত উচ্চারিত বচনসমূহ। 

এখনও আমাদের দেশে অনেকেই “তুমি দিগ্বিজয়ী হও” এই বলিয়! আশীর্বাদ করিয়া 

থাকেন। পূর্বে একজন যোদ্ধা অপর কোন যোদ্ধার নিকট “যুদ্ধং দেহি'! বলিয়া 

ঈাড়াইলে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ করিতেই হইত, সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর একজন 

পণ্ডিতের নিকট “বিচার কর" বলিয়া! দাড়াইলে তাহাকে বিচার করিতেই হইত। যিনি 

বিচার করিতে ইতস্তত; করিতেন, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অপাস্থ হছইতেন। মহাস্! 

শঙ্করাচীধ্য সেই দিগ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য। 



জীবনী-সংগ্রহ ! 

করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তথায় একটা মঠ 

স্থাপন করিয়! অথর্বববেদ প্রচারের জন্য, অথর্ধবেদজ্ঞ নন্দ নামক একজন 

শিষ্কে এ মঠের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। এ মঠ যোষিশান নামে 

খ্যাত। 

শঙ্করাচার্য্য ব্দরিকাশ্রমে মঠ স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণস্থ 

“বিদ্যালয়* নামক একটা প্রদেশে আসিয়। উপস্থিত হন। বিদ্যালয়, 

বিজিলবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ। এই বিজিলবিন্দুর তালবনে, মণ্ডন মিশ্র নামক 
একজন মহাঁপপ্ডিত ছিলেন৷ তিনি জ্ঞানকাগ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী। 

যে সময়ে শঙ্করাঁচাধ্য মিশ্র মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সেই 
সময়ে তিনি পুরোদ্ার বন্ধ করিয়া শ্রীদ্ধ করিতোছিলেন এবং স্বয়ং ব্যাসদেব 

মন্ত্রবলে আহৃত হইয়া তথায় শ্রাদ্ধকার্ধ্যাদি দর্শন করিতেছিলেন। 

শঙ্কর পুরোদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যৌগবলে ভিতরে গ্রবেশ করেন। 

সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্র ঠাকুর অগ্রিশশ্শী হন। ক্ষণেক বচসার পর 

ব্যাসদেৰের কথায় স্থির হইল যে, আহারাস্তে বিচার আরম্ত হইবে। 

যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার মত অবলম্বন করিবেন। মণ্ডন 

মিশ্রের স্ত্রী সারসবানী মধাস্থ থাকিবেন। আহারান্তে বিচার আরম্ত 

হয় এবং মণ্ডন মিশ্র পরাজর স্বীকার করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন 

সন্ন্যাসী হন। পতিব্রতা সারসবানী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই 

স্বামী থাকিতে বিধবার ন্যায় হইতে হইল দেখিয়া, ব্রহ্মলৌকে গমনোছ্িত 

হন। সারসবাঁনীকে ব্রহ্মলোকে যাইতে দেখিয়া শঙ্করাচার্ধয বলেন, 

“সারসবানি! আমার কাছে তোমাকেও পরাভব স্বীকার করিতে 

হইবে 1” সারসবানী তথাস্ত বলিয়। বিচারে প্রবৃত্ত হন। সন্সাসীকে 

সর্ধশান্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে 

প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচারধ্য সারসবানীকে কামশান্ত্রের আলাপ করিতে দেখিয়া! 



শঙ্করাচাধ্য । ৫৭ 

একেবারে বিশ্মিত হন এবং একটু অপ্রতিভ হইয়া বলেন, “মাতঃ, 

আপনি ছয়মাস কাল এইভাবে অবস্থান করুন, আমি কামশাস্ত্র শিক্ষ! 

করিয়া আসি।” এই কথা বলিয়। শঙ্করাচারয্য কামশান্ত্র শিক্ষা করিবার 

জন্য বহির্গত হন। 

শঙ্কর সারসবানীর নিকট বিদীয় হইয়া পথিমধ্যে যাইতে যাইতে 

দেখেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। ইহা! দেখিয়! তিনি 
মৃতসঞ্ীবনী বিছ্বা-প্রভাবে রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং 

স্বদেহরক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া যান। রাজদেহপ্রবিষ্ 

শঙ্করাচাধ্য রাথর নিকট সমস্ত কামশান্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু রাণী অতি 

চতুরা, ইদানীং রাজার আচার ব্যবহার তাহার কাছে ভাল লাগিত না, 

কেমন একটু সন্দেহ হইত। এক দিবস তিনি কশ্মচারীদিগের প্রতি এই 
আদেশ করেন যে, “তোমরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোথাও 

মৃতদেহ পড়িয়া আছে কৈ না, ঘি থাকে, তবে তাহা দাহ করিয়া ফেল।” 

কম্মচারীরা অনুসন্ধান করিয়া শঙ্করের শবদেহ দেখিতে পায় এবং শিষ্য 

দিগের নিকট হইতে উহা! কাড়িয়' লইয়! দাহ করিবার উদ্ভোগ করে। 

এদিকে শিষ্যের! ছন্মবেশধারী শঙ্করের নিকট গিয়া সমন্ত বিষয় নিবেদন 

করে। শঙ্করাচাধ্য গিয়া! দেখেন, তাহার চিতা ধূ ধু করিয়া জলি- 

তেছে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়! রাঁজদেহ হইতে নিজ 

হ প্রবেশ করেন ও জলস্ত চিতা হইতে লাফাইয়া পড়েন। তিনি দগ্ধ 

রা প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। 

নুসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাহাকে আরোগ্য করেন। আচাধ্য সেই 
স্থান টান হইতে সারসবানীর নিকট গমন করেন। সারসবানী * দেখিলে, 

৯. শঙ্কর র-দিখিজয় নামক গ্রস্থপ্রণেত। বলেন__“মহাদেৰ শঙ্করাচাব্যর্ূপে অবতীর্ণ 

হইবার সময় কার্তিককে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি ভট্টপাদ কুমারিল নামে 



৫৮ জীবনী-সংগ্রহ। 
সস শি সস শপ সি পাস 

অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং বিন বিচারেই পরাজর স্বীকার 

করিয়া, তিনি ব্রক্ধলোকে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে থাকেন। ' কিন্তু 

আচার্য যোগবলে তাহার গতিরোধ করেন । শঙ্কর সরম্বতীকে এইরূপে 

আয়ত্ত করিয় শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করেন। শূঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রা 

নদীর তীরে অবস্থিত । শঙ্করাচারধ্য সেথানে মঠ নির্মাণ কারয়া সরস্বতীকে 

বলেন, “তুমি এই স্থানে চিরকাল স্থির থাক।” শৃঙ্গগিরিস্থ মঠের নাম 

বিদ্যামঠ রাখা হয়, এবং এ মঠের শিষ্যমগুলীর নাম হইল-_ভারতী 

সম্প্রদায় । * 

শঙ্করাচার্ধ্য বিদ্যামঠে কিছুদিন বাস করিয়া স্থরেশ্বর নামে একজন 

শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া আবার স্বধর্মম-প্রচারার্থ 

বৃহির্গত হন। এ স্থান হইতে তিনি মল্ল, মরুন্ধ, মগধ, গয়, অযোধ্যা, 
প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে স্বধন্ম প্রচার করিয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, 

বৌদ্ধ প্রভৃতি উপাঁসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। প্রয়াগ হইতে 
উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া শঙ্করাচাধ্য কাপালিক ভৈরবোপানকদিগের 

হস্তে পড়েন। কাপালিকেরা! আচার্যের উপর অত্যাচার করিতে 

থাকায়, তিনি সুধন্বা নামক নরপতির কাছে সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। 

সধন্বা রাজা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিকমণগ্ডলীতে সর্বদা পরিবেষ্টিত 

হইয়। থাকিতেন। একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলেন,__ 

অবতার হইয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পূর্ধব মীমাংসা আছে, 

তাহার টাকা কর। ইন্দ্র, তুমি হধন্বা নামে রাজ! হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা কর। 

্রহ্মা, মগ্ডন মিশ্র হইয়া ভট্টপাদের সহকারী হও । সারসবানী স্বয়ং ব্রহ্মপত্রী সরম্বতী। 

* এই সম্প্রদায় মূর্খ লৌক ছিল না এবং এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্ন্যাদীদিগের 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পৃজনীয়। কিন্তু এক্ষণে ভারতীদিগের অনেকের বরণজ্ঞান 

পথ্যস্ত নাই। 



শঙ্করাচাষ্য । ৫৯ 
,ো্পিপিপিস্পিসীাসাস্িসিসিসি পিসি পিসি স্পা িসিসিস্পািসিসিিস্পিসিস্পিসিসিশিশি পিপি পিস্িসিস্পিসিসিশাসি সিসসিসপাসিশপিসপিসপাসিসট পিসি? 

“মলিনৈশ্চেন্ন সংসর্গো নীচৈ কাককুলৈঃ পিক। 

শ্রুতিছষক নিহ্ৃ্ণদৈঃ শ্লাঘনীয় স্তদাভবে ॥” 
“হে কোঞ্চি, তোমার যদি শ্রুতিদূষক ( বেদনিন্মক ) শব্দকারী 

কাককুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত, তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র 

হইতে ।” ভট্টপাদের কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে বিশেষরূণে পরীক্ষা 
করেন এবং ষথার্থ মর্ম অবগত হইয়। তাহার শিষ্য হন। 

কাপালিকের! সুধা রাজার সৈন্তদিগের নিকট পরাস্ত হইয়! 

শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করে। ইহার পর শঙ্কর সৌরাষ্্ ও দ্বারকার 

গমন করিয়! স্বধশ্ম প্রচার করেন। তিনি দ্বারকাক্ষেত্রে মঠ স্থাপন 

করিয়৷ উহার নাম সারদা মঠ রাখেন এবং সামবেদজ্ঞ বিশ্বরূপ নামক 

একজন শিষ্কে এ মঠের আচাধ্য ও প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিয়া 

পুরুযোত্তম তীর্ঘে যাত্রা করেন। পুরুযোভ্তমে আসিবার সময় কিছুদিন 

কুবলয়পুরে এবং একমাস কাল ভবানীনগরে অবস্থিতি করেন। এ. 

সময়ে তিনি হিরণ্যগর্ভ, আদিত্য, অগ্রিহোত্র, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসক- 

সম্প্রদায়দিগকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। 

প্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধন্্রকে অন্তমিত কৃর্যের ন্যায় নিশ্রভ করিয়া 

ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। মহাস্ম! শঙ্করাচাধ্য হিন্দুধর্মের 

এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া শূন্তবাদী বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধন করিবার ভগ্ত 

“বৌদ্ধধর্ম অলীক,” ইহাই চতুর্দিকে প্রচার করিতে থাকেন। শঙ্করা- 
চার্যের ঈদৃশ ব্যবহারে বৌদ্ধগণ রোষপরবশ হইয়! তাহাকে রাজদ্বারে 
নীত করেন। তথায় তিনি বৌদ্ধধর্মের অলীকত! প্রমাণ করিবার 

জন্য বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারের অকাট্য যুক্তিবলে বৌদ্ধদিগের 

কূটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তীহাদিগকে পরাস্ত করেন। বৌদ্ধ 
পণ্ডিত বা পুরোহিতগণ পরাজয় স্বীকার করিলে অনেকেই তাহার 



৩ জীবনী- গ্রহ | 

শসা সিসি িসিস্পিস্পিিস্সপিসপিস্পিস্পিসপিসিস্পিস্পিসপাস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পসপাস্পিসপিস্পিস্িস্প পিসি সিসি সপ 

মতের অন্ুবর্তী হইতে আরম্ভ করেন। সেই দিবস হইতে বৌদ্ধধর্মের 
শক্তি নিস্তেজ হইতে আরম্ত হয় ও হিন্দুবন্্ পুনরায় পরিপুষ্ট হইতে 
থাকে । ঃ 

এক দিবস শঙ্করাচাধ্য সমাধি অবস্থায় থাকিয়৷ তীহার জননীর, 

মনোগত ভাব অবগত হন এবং যোগশক্তি প্রভাবে মুহূর্তের মধ জননী- 

সমীপে আসিয়! তাহার চরণবন্দন! করেন। ব্হুদিবসান্তে মাতা, পুত্রের 

মুখাবলৌকন করিয়! সকল দুঃখ বিশ্বৃত হইয়া যান এবং তীহার শরীরে 

প্রশ্বরিক ক্ষমতা জন্বিয়াছে দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন। 

শঙ্কর-মাতা পুত্রের মহিত অন্তান্ত কথোপকথনের পর আপনার মনোগত 

ভাব পুত্রের নিকট এই বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, “আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, 

আমি আমার অকন্মণ্য দেহকে আর বহন করিতে ইচ্ছা করি না) 

অতএব তুমি আমার সদগতি করাইয়া দাও” পুণ্র মাতার ঈদৃশ বাক্য 
শবণ করিয়া, তাহার সদগতির জন্য মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ত 

করেন। শঙ্কর, শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্করজননীকে শিবলোকে 

'আনিবার জন্য শঙ্করগৃহে জটাজুটমণ্ডিত প্রমথগণকে প্রেরণ করেন। 

প্রমথগণ শঙ্করজননীসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি পুত্রকে 

সম্বোধন করিয়া বণেন, প্বংস! শিবলোকে যাইতে আমার ইচ্ছ! 

নাই, আমি শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী বনমালা-বিভূষিত শ্রীবংস-শোভান্বিত 

'গীতাম্বর পরিধেয় শ্রীহরিকে দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণলোকে গমন 

করিতে ইচ্ছা করি।” শঙ্করাচাধ্য জননীর এবন্িধ ভক্তিরসপূর্ণ বাক্য 

শ্রবণ করিয়া পুনরায় নারায়ণের স্তব করিতে থাকেন। বিপত্বারণ 

মধুসুদন, শঙ্করের স্তবে প্রীত হইয়া! শঙ্করজননীকে বিষ্ুলোকে লইয়া 

গমন করেন। ইহার পর শঙ্করাচার্য মাতার পরিত্যক্ত দেহের অন্ত্যেষ্টি- 

ক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরুষোত্তমে আইসেন এবং খগ্বেদ এচারের 



শঙ্করাচাধ্য। ৬১ 
সাপটি সিসি সপিস্িসসপিসিসসসপস্সিপ 

জন্ত এ স্থানে গোবর্ধন * নামে একটী মঠ স্থুপনা' 'করেন। তিনি 
ধগ্বেদজ্ভ পদ্মপাদকে এ মঠের আচার প্রচারকের পদে অভি- 
ষিক্ত করিয়া, মধ্যাজ্জুন নামক স্থানে গমন করেন। যাইবার পথে 

প্রভাকর নামক একজন ত্রাঙ্মণের বাটাতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম 
করেন। এ ব্রাহ্মণের জড়ভাবাপন্ন একটা পুত্র ছিল। ব্রাহ্ণ, শঙ্বরকে 

সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়৷ এ পুত্রকে তাহার কাছে লইয়া 

আইসেন এবং রোগের বিষয় আগ্ঘোপাস্ত তাহার নিকট নিবেদন 

করেন। শঙ্করাচাধ্য বালককে রোগমুক্ত করিয়া সন্যাসধন্ম গ্রহণ 

করিতে মান্ঞা করেন। এ রোগমুক্ত বালক “হস্তামলক” বলিয়া বিখাত 
হন এবং তাহার গশ্লোকসকলও “হস্তানলক” বলিয়া অভিহিত হইয়! 

থাকে । ক্রমে তিনি অহোবল নামক স্থানের হৃনিংহোপাসক দিগকে 

অদ্বৈতবাদী করিয়া, কৈবল্যগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নাঁমক দেশে আসিয়া 

উপস্থিত হন। 

কাঞ্ধী দেশের অধিপতি হিমশীতল নরপতি বৌদ্ধধর্মের নিতান্ত 

পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ প্ডিতগণে তাহার সভ! পরিপূর্ণ 

থাঁকিত। শঙ্করাচা্য এ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া -বৌদ্ধধন্মের 

অলীকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। শঙ্করের এবম্িধ আচরণ দেখিয়া 

রাজা স্বয়ং এবং তীহার পঞ্ডিতমগ্ুলী অগ্রিশন্্বা হইয়া উঠেন এবং তাহাকে 

শাস্তিপ্রদান করিতে উগ্ভত হন। শঙ্করাচারধ্য বিচার প্রার্থনা 

করেন এবং পরাজিত হইলে সকল প্রকার শান্তি গ্রহণ করিতে 

সম্মত হন। শঙ্করের কথায় রাজা নান! স্থান হইতে প্রধান প্রধান 

বৌদ্ধপগ্ডিতদ্দগকে আমন্ত্রণ করিয়া! আনয়ন করেন। তাহাদিগের সহিত 
শঙ্করাচাধ্যের বিচার হয়। বিচারে পণ্তিতগণ পরাভব স্বীকার করেন। 

এাস্পসপিসসাসসিপীািাস্িসিরিি পিসি স্পিন সস সস স্পিশিপাস্পিসপাস্পিস্পিশসিস্টিপসসিশপাশম্পসসি সি লি 

ফ গোবদিন মঠের আচাধ্যেরা তীর্ধগ্বামী নামে অভিহিত হন। 



৬২ জীবনী-সংগ্রহ 
পাসপিস্পিস্পিিস্পিস্পিস্পিস্সিসপা সিস্পিস পিপিপি সিসি সস 

রাজা! পণগ্ডিতদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্করমতের 

অন্ুবন্তী হন। শঙ্করাচা্যের এই বিজয়-বিবরণ শিবকাঞ্চী নামক স্থানের 

শ্শানেশ্বর শিবের মন্দিরের দ্বারদেশে ও ভগবতী নদীর তীরস্থিত 

তেরকোভেরুলির দেবমনিরে প্রস্তর-কলকে অঙ্কিত আছে। শঙ্কর 

কাঞ্চীনগরের অন্ঠান্ত ধর্মীবলম্বীদিগকে অদ্বৈত মতাঁবলম্বী করিয়। এবং 

শিব ও বিষুর নামানুসারে শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ণুকাঁঞ্চী নামক ছুইটী নগর 

প্রতিষ্ঠা করিয়া তিরুপতি নামক স্থানে যাত্রা করেন। এ স্থানে 

বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়! মধ্যাজ্জ্ুন নামক স্থানে আসির। উপস্থিত 

হন। প্র স্থান রাষেশ্বর নামে খ্যাত। রাবণকে নিধন করিবার 

জন্য রামচন্দ্র এ স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃজা করিয়াছিলেন 

এবং এঁ স্থান হইতে লঙ্কাপুরী ( বর্তমান নাম সিংহল ) পর্য্যন্ত সমুদ্রের 

উপর সেতু-নিষ্মীণ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর হইতে উহার কিয়দংশ 

এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আচার্যদেৰ এ স্থানে যুর্কেদ প্রচার 
করিবার জন্য *শূঙ্গগিরি” নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুর্কেদজ্ঞ শিষ্য 

পৃথীধরকে মঠের আঁচাধ্য ও প্রচারক-পদে নিযুক্ত করেন। এ মঠ- 

ধারীর! গিরিপুরী-ভারতী নামে অভিহিত হন। 

শহ্করদেব মধ্যাজ্্বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চিদম্বরম্ নামক 
প্রদেশে আগমন করেন। এ স্থানে ছুই-চারিদিন অবস্থান করিয়া 

অনন্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হন। অনস্তশয়ন বৈষ্বদ্দিগের 

কেন্দরন্থান। এ স্থানে ছয় প্রকারের বৈষ্ণব আসিয়া তাহার সহিত 

বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে উহারা বিচারে পরাজিত 

হইয়া তাহার শিশ্যত্ব স্বীকার করেন। অনন্তশয়নে কিছুদিন অবস্থান 

করিয়া তিনি কামরূপ তীর্থে গমন করেন। কামরূপে অভিনব 

গুপ্ত নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বাস করিতেন। শঙ্কর তাহাকে 



শঙ্করাচার্য। ৬৩ 
রপীসপপাসসি পাস সা স্পস্পিস্পিেসপস্পসপসসপপমপসপীসসপীসপসমপসিপসপী স পা 

বিচারে পরাস্ত করেন। অভিনব গুপ্ত পরাস্ত হইয়া আপনাকে অবমানিত 

সনে করেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্ঠ তাহাকে মারিয়া ফেলিবার 

চেষ্টা করেন। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শঙ্করদেব উৎকট তগন্দর রোগে আক্রান্ত 

হন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, অভিনব গুপ্ত তাহার প্রতিহিংস|! চরিতার্থ 

করিবার ভন্ঠ কোন উপার না পাইয়া, অবশেষে অভিচার দ্বার তাহার 

এই রোগ উৎপন্ন করাইয়। দেন। এ সময়ে আচার্াদেবের সহিত যে 

কয়েকজন শিষা ছিলেন, তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি সিদ্ধমন্ত্ 

ভপ করিয়া অতি অল্প দিবসের মধ্যেই এ দুরারোগ্য রোগ হইতে গুরু- 

দেবকে মুক্ত করেন। 

এক দিবস শঙ্করা চা ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করিবার সময় কয়েকজন 

তীথযাত্রীর নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে জমুদ্বীপ 

সকলের প্রধান, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ভারতবধের মধ্যে 

কাশীর দেশ সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। এ স্থানে সর্ব-বিগ্কা-প্রকাশিনী 

সারদাদেবী নিরন্তর বিরাজমানা রহিয়াছেন। যেমন বেদান্তের সমান 

শাস্ত্র নাই, মেরুর সদৃশ পর্বত নাই, তত্বজ্ঞান অপেক্ষা তীর্থ নাই এবং 

ঢরির তুল্য আর দেবতা নাই, সেইরূপ কাশ্মীরের স্টায় সুন্দর স্থানও 

আর নাই। 

এই কথা শ্রবণ করিয়৷ শঙ্করের হৃদয়ে কাশ্ীর দর্শন-লাঁলস] বলবতী 

হইয়া উঠে। তিনি অনতিবিলম্বেই শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর- 

যাত্রা করেন। কাশ্ীর গমন সময়ে পথিমধ্যে গৌরীপাদ স্বামীর সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “শঙ্কর ! 

তোমার ভাষা রচনার কথা শুনিয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 

ইতঃপূর্ধে আমি মাগুক্যোপনিষদের বাষ্টিক প্রণয়ন করিয়াছিলাম 7 



৬৪ জীবনী-সংগ্রহ | 

শুনিলাম, তুমি তাহাতে ভাষ্য রচন! করিয়াছ। এ ভাষ্য শ্রবণ করিবার 

জন্ত আমি তোমার নিকট গমন করিতেছিলাম।” মহাযোগী গৌরীপাদ 

স্বামীর কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করদেব ভাষ্যখানি তাহার করে অর্পণ 

করেন। যোগীবর আগ্োপান্ত উহ। পাঠ করিয়া আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃ- 

স্থল প্লাবিত করেন এবং শত শত প্রশংসাবাদ করিতে করিতে 

গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শশ্করাচা্য ক্রমে তৃম্বর্গ কাশ্ীরে আসিয! 

উপস্থিত হন। 

এক দিবস তিনি বিষ্তাভদ্রাসনে আরোহণ করিতেছেন, এরূপ 

সময়ে সারদাদেবী দৈববাণাতে তীহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 

“শহ্কর। তোমার দেহ অশুদ্ধ। এ পীঠে আরোহণ করিতে হইলে 

দেহশুদ্ধির আবশ্যক । অঙ্গনা উপভোগ করিয়া তুমি কাথকলা 

ও কামশান্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেইজন্য তোমার দেহ অপবিত্র 

রহিয়াছে 1” 

দৈববাণী শ্রবণ করিয়। শঙ্করাচাধ্য বলেন, “দেবি! আমি আজন্ম 

এদেহে কোনরূপ পাপকার্ধযা করি নাই, অন্ত শরীরে যাহা কৃত হইয়াছে, 

তাহাতে কদাচ আমার দেহ অশুচি হইতে পারে না। দেবি! পুববজন্মে 

যে ব্যক্তি শূদ্র ছিল, পরজন্মে স্থৃকৃতিবশে ব্রাহ্মণ-কুলে তাহার জন্ম 

হইলে সে কি বেদে অনধিকারী হইবে?” শঙ্করের এই ঘুক্তিপুর্ণ কথা 

শ্রবণ করিয়া সারদাদেবী বিদ্যাভদ্রাসনে আসিতে অন্থমতি দেন। 

শঙ্করাচাধ্য এ স্থানে কিছুদিন থাকিয়া কেদারনাথে গমন করেন। 
ভগবান্ শঙ্টরাচাধ্য বেদব্যাসের বরে বত্রিশ বংসর কাল মাত্র 

জীৰিত থাকিয়া, কেদারনাথ পব্বত-সন্নিধানে অপ্রকট হন। এই অল্প 

কালের মধ্যে তিনি সর্বশান্ত্রে সুপঙ্ডিত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন, আধ্য- 

ধর্মের উদ্ধার, ব্রক্গস্ত্র-ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ 



শঙ্করাচাধ্য। ৬৫ 
সিপিএ স্িিসপিসিসিসিস্টিস্পিসিপসি 

ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চরত্রের ভাম্য *, আনন্দলহরী, মোহমুদগর, সাধনপঞ্চক, 

তিপঞ্চক, আহববোধ, অপরাধভঞ্জন, বেদসার-শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক, 

যমকষটুপদী স্তুতি গ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণরন করিয়া জগতে অক্ষয়- 

কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি দীর্ঘজীবী হইলে আরও কি করিতেন, 

তাহ! বল! যায় না। 

তগবান্ শঙ্করাচাধ্যের মোহদুদগর ভারতের এক অমূল্য রত । পাঠক 

পাঠিকার অবগতির জন্য সেই অমূল্য রাত্র “মোহমুদগর” এই স্থানে 

উদ্ধ ত করিয়! দিলাম ১ 
পে 

মোহমুদগর | 

(১) 

মূড় জহীহি ধনাগম-তৃষ্াং, 

কুরু তনুবুদ্ধি মনঃহ বিতৃক্টাং ॥ 

যল্পভসে নিজ-কম্মোপান্তং, 

বিদ্তং তেন বিনোদর চিন্তং ॥ 

মুড! ধনলাভ-তৃষ্ণা কর পরিহার 

অল্পমতি, কর মনে বৈরাগ্য-সঞ্চার | 

আপনার কম্মফলে লভিবে যে ধন, 

তাহাতেই কর নিজ চিন্ত-বিনোদন। 
সাপ শাশাাািশশিীিাীতিসশীপাাশি্পীশাশাীশপীপীী 

* “গীতা সহশ্রনামৈব স্তোত্ররাজমনুষ্মৃতি2। 

গজেন্্রমোক্ষণঞ্চেব পঞ্চরত্ব(নি ভারতে 1৮ 

গীতা, বিঝুর সহ্রনাম, স্তোত্ররাজ, অনুস্মৃতি এবং গজেক্্রমোক্ষণ এই কয়েকটাকে 
ভারতের পঞ্চরত্ব কহে। 

জী--৫ 

পাপী 
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(২) 

কা তব কাস্তা, কন্তে পুক্রঃ, 

সংসারোহ্য়মতীববিচিত্রঃ | 

কন্তয ত্বং বা কুত আয়াতঃ, 

তত্বং চিন্তয় তদিদং ভাতিঃ ॥ 

কে বা তব কাস্তা আর কে তব কুমার ? 

অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার । 

কোথা হ'তে আ'সরাছ, তুমি ব! কাহার, 
ভাবনা করহ ভাই, এই তত্ব সার । 

(৩9 

নলিনীদলগত-জলমতিতরলং, 

তদ্বজ্জী বনমতিশয়-চপলং। 

বিদ্ধি ব্যাধিব্যাল গ্রস্তং, 

লোকং শোকহতঞ্চ সনস্তং ॥ 

পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল, 

জীবন তেমন হয় অতীব চপল । 

জানিও, করেছে গাস ব্যাধি-বিষধর, 

সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর। 

€৪ ১ 
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, 

দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং। 

করধৃত-কম্পিত-শোভিতদ ডং, 

তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাওং ॥ 



শহ্ক রাচার্ধ্য | ভিসি 
পি াশীপিস্পিপিশিসাস্টিতিস্শাশিপাতিস 

ধবল বরণ কেশ, শরীর গলিত, 

বদন দশনহীন দেখিতে ঘ্বণিত, 

চলিয়। যাইতে যষ্টি কাপে সদা করে, 

তবু আশাভাও নর নাহি ত্যাগ করে। 

€ ৫ 9 

দিন-যাঁমিন্টো সায়ম্প্রীতঃ, 

শিশির-বসন্তো পুনরায়াতঃ | 

কালঃ ক্রাড়তি গচ্ছতায়- 

স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবামুঃ ॥ 

দিবস, বামিনী আর সারাহ, প্রভাত, 

শিশির, বসস্ত পুনঃ করে যাতায়াত; 

এইরূপে খেলে কান, ক্ষয় পায় আনু, 

তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশাবায়ু। 

(৬) 

যাবজ্ঞজাননং তাবন্দরণং, 

তাঞঞ্ননী-জঠরে শয়নং | 
*. ইতি সংসারে স্মুটতর-দোঁষঃ, 

কথমিহ মানব তব সন্তোষ? ॥ 

ঘাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ, 

জননীর জঠরেতে আবার শয়ন ) 

এ সংসার এইরূপ ছুঃখের আগার, 

তবে কেন হে মানব! সন্তোষ তোমার ? 



৬৮ জীবনী-সংগ্রাহ | 

স্থরবরমন্দির-তরুতল-বাসঃ, 

শব্যা-ভূতলমজিনং বাসঃ। 

সর্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগ?, 

কন্ত স্থথং ন করোতি বিরাগ? ॥ 

দেবের মান্দরে কিম্বা তরুতলে বাস, 

ভূতলে শয়ন আর মুগচনম্ম বাস; 

সমুদয় পরিজন-ভোগ-পরিহার, 

এ হেন বিরাঁগে জু নাহি হর কাঁর ? 

(৮9 

অষ্ট-কুলাচল-সপ্ত-সমুদ্রাঃ, 

ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ । 

লত্বং নাহং নায়ং লোঁক- 

স্তদপি কিমর্থং ক্রিরতে শোক ॥ 

অষ্ট-কুলাচল আর সপ্ত-রত্রাকর, 

ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা রুদ্র, দিনকর, 

তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্বপন ; 
তবে কেন শোকে তুমি হও হে মগন ? 

(৯১ 

বালস্তাবৎ ক্রীড়া সক্ভ-- 

তরুণস্তাবৎ তরুণারক্ত£ঃ | 

বুদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্রঃ, 

পরমে ব্রন্গণি কোহপি ন লগ্রঃ ॥ 

চর 



শক্করাচার্্য ১৯ 
০৯৯৮ শিস শি শট 2 পিসি পিসি শি সিসি িপাশ্পাটি শশা 

খেলায় আসক্ত বত বালকের দল, 

তরুণাতে অন্ুুরক্ত তরুণ সকল, 

সংসার চিন্তায় মগ্র বুদ্ধ সমুদয়, 

পরমব্রন্দেতে নগ্ন কেহই ত নয়। 

22 

যাবদিভ্রোপাজ্জন-শত্ত- 

তাবনিজ-পরিবারো রক্তঃ | 

তদন্ত চ জরয়া জজ্জর দেহে, 

বাণ্ভাং কোহপি ন পুচ্ছতি গেহে ॥ 

যতদিন করে নর ধন উপাজ্জঞন, 

ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন ১ 

পরে যবে বুদ্ধকালে জার্ণ হয় দেহ, 

ডেকেও জিজ্ঞীসা ঘরে নাহি করে কেহ 

(১৯) 

মণ্মনর্থং ভাবর নিতাং, 

নাস্তি ততঃ স্ুখ-লেশঃ সভ্যং | 

পুতজাদপি ধনভাজাং ভাতিঃ, 

সব্রত্রৈধা বিহিতা রীতি ॥ 

“অর্থ অনর্থের মূল” ভান সদা মনে, 

বথার্থ ই লেশমাত্র সুথ নাহি ধনে ) 

তনয় হ'তেও হয় ধনশালী ভীত, 

সর্ধত্রই এই রীতি আছয়ে বিহিত । 



৭৯ জীবনী-সংগ্রহ | 
পোস্টাল সলাস্প্পািপাসিপাসিপ্রাসি/ সিলাস্সিল সিল 

(১২) 

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্বং, 

হরতি নিমেষাঁৎ কালঃ সব্ং | 

মায়াময়মিদমথিলং ভিত্্া, 

বরহ্মপদং 'প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ 

ধন, জন, যৌবনের ত্য অহঙ্কার, 

নিমেষে কৃতান্ত করে সকলি সংহার; 

পরিহর এ সংসার ঘোর মায়ামর, 

জানি, ব্রহ্গপদ সবে করহ আশ্রয় । 

(১৩১ 

শত্রৌ চিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, 

ম! কুরু যত্রং সমরে সন্ধৌ। 

ভবসমচিত্তঃ সব্বত্র তত, 

বাঞ্চম্তচিরাদ যদি বিষুত্বং ॥ 

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধ, সন্ধি কিম্বা রণ, 

এ সব বিষয়ে নাহি করিও যতন; 

সর্বভূতে সমভাব ভাব নিরস্তর, 

বিষুপদ বাঞ্তা যদি করহু সত্বর। 

(১৪) 
ত্বয়ি ময়ি চান্টাত্রৈকো বিষু, 
বার্থ, কুপাসি মধাসহিষুঃ | 

সর্বং পত্যাত্মগ্তাআ্ানং, 

সর্ধত্রোতহুজ ভেদজ্ঞানং ॥ 



শক্করাচাধ্য শ১ 
শা্িপাস্িস্পাশিাসি শিপ শিসপাস্টিলিসিটি 

তোমাতে আমাতে সর্বজীবে এক হরি, 

বৃথা কেন কর ক্রোধ ধৈর্য পরিহরি” ? 

আপন আম্মায় হের আত্মা সবাকার, 
সর্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার । 

€ ১৫) 

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, 

ত্যজ্জাত্মানং পশ্যহি কোহ্হং 

আত্মজ্ঞান-বিহীনামুঢাঃ, 

স্তে পচ্যন্তে নরক-নিগুটাঃ ॥ 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, করি পরিহার, 

“কে আমি তা” আপনারে দেখ একবার । 

আত্মজ্ঞান-পরিভীন বত মুট্জন, 

দুস্তর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ। 

(১৬) 

তত্বং চিন্তম্র সততং চিন্তে, 

পরিহর চিস্তাং নশ্বর-বিতে । 

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি রেকা, 

ভতবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ 
পরমাত্মা-তত্ব সদা করহ চিন্তন, 

অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বজ্জন ; 

ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে, 

একমাত্র তরি ভবসিন্ধু তরিবারে । 



৭২ জীবনী-সংগ্রহ। 

ধোড়শ-প্বাটিকাভিরশেষঃ 

শিষ্যাণাং কথিতোহ্ভ্যুপদেশ;। 

যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, 

তেষাং কঃ কুরুতা-মতিরেকং ॥ 

পছ্বাটিক! ছনে গ্লোক যোড়শ রচিত, 

শিষ্য-উপদেশ তরে হইল কথিত) 

ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার, 

কে বা আর উপদেশে কি করিবে তার? 











চৈতন্যদেব। 

১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ গ্রীষ্টান্দে ফান্ুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতন্তদেব 

নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীাহাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র । পুরন্দর 

তাহার আর এক উপাধি ছিল। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

তিনি বিষ্নাশিক্গার্থে বা গঙ্গাক্মানার্থে শ্রহট্র হইতে নবদীপে আগমন 

করেন। তিনি নবদ্বীপ-নিবাসী নীলাম্বর চক্তবন্তীর কন্তা শচী দেবীর 

পাণিগ্রহণ করিয়া নবদীপেই বাম করিয়াছিলেন । এই শচী দেবীর গর্ভে 

চৈতনদেবের জন্ম হয়। কথিত আছে, টচৈতন্তাদেব ত্রয়োদশ মাস গর্ভবান 

করেন। জগন্নাথ ঘিশব অতি শান্তপ্রকৃতি ও পরম ধাম্মিক ছিলেন। 

দেবাচ্চনা, তপজপাদি এবং শ্রীমছাগবত পাঁঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত 

করিতেন। শচী দেবীও পরমভক্তিমতা ও পতিপরারণা ছিলেন । 

শচী দেবীর গভে মিশ্র মহাশয়ের একে একে আটটা কন্া জন্মিয়া 

অকালে গতান্ু হইলে, সৌভাগ্যক্রমে একটা পুত্র জন্মে। তিনি এ পুত্রের 

নাম বিশবরূপ রাখেন। বিশ্বরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা 

করেন। তিনি প্রায় ৮ পদার্পণ করিয়াছেন, এরূপ সময়ে 

চৈতন্দেব আবিভূতি হন 

চৈতন্তের টা সময়ে চন্দরগ্রহণ হইয়াছিল। গ্রহণ সময়ে 
ভারতের চিরপ্রচলিত প্রথান্গুসারে সর্বসীধারণে নানাগ্রকার দানধন্মব 

করিয়া থাকেন। ঘদিও উহা অন্য অভিপ্রায়ে হইয়াছিল, তথাপি অনেকের 
বিশ্বাস যে, এরূপ শুভ সময়ে ধাহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন 

মহাপুরুষ হইবেন । 



৭8 জীবনী-সংগ্রহ 

চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর অদ্বৈতাচাধ্য * ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ 

দেশীয় প্রথান্ুসারে দিন্দুর ও হরিদ্রা প্রভৃতি হৃতিকাগারে পাঠাইয়া দেন। 

অদবৈতের সহধর্দিণী সীতা দেবী, শিশুর নাম “নিমাই” রাখেন। ডাকিনী, 

শাথিনীর হস্ত হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য প্নিমাই” এই মরাঞ্চে নাম রাখ! 

হইয়াছিল। আজও আমাদের দেশে মৃতবংসার সন্তান হঈলে গ্রর্ূপ 
নাম রাখিয়া থাকে । নামকরণ সময়ে তাহার নাম বিশ্বস্তর হয়। 

এরূপ জনশ্ররতি আছে যে, একদা অদ্দৈতাচাধ্য নবদ্বীপের ঘাটে 

গঞ্গান্নান করিবার সমর দেখিতে পান, একটী তুলসীপত্র শ্লোতের 

প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি উক্ত 

তুলসীপত্রের অনুসরণ করেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, এ তুলসীপত্র ক্রমে 

ন্নানায়মানা শচী দেবীর গভম্পর্শ করিল। শচী দেবী তংকালে গভবতী 

ছিলেন। এই আশ্চধ্য ঘটন! দেখিয়া অদ্ৈতাচার্ধা শচীর গর্ভে ভগবানের 

আবির্ভাব হইয়াছে, ইহ। বুঝিতে পারেন এবং সেইজন্তই তিনি চৈতন্ঠদেবের 

জন্ম সময়ে সীত! দেবীকে সুতিকাগারে পাঠাইয়া দেন। 

চৈতন্তদেব শৈশবকালে অতিশয় চঞ্চল এবং বিলক্ষণ উদ্ধত ছিলেন। 

তিনি প্রতিবেশীদিগের বাটাতে যাইয়া! অত্যন্ত উৎপাত করিতেন, কাহারও 

ছেলেকে কীদাইতেন, কাহারও ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়৷ দিতেন, আবার 

কাহারও ঘরে প্রবেশ করিয়া থাগ্ঘ-সামগ্রী লইয়া পলায়ন করিতেন । 

* অদ্বৈতাচাধ্ের নিবাস শীস্তিপুর, ইহার অপর নাম কমলীক্ষ। ইহার 

শিষ্যগণ ইহাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূজা ও ভক্তি করিত, সেইজন্য ইহার নাম 

অদ্বৈভ হয়। অধ্যাপন! উপলক্ষে ইনি নবদ্বীপ বাঁস করেন। ইনি মাঁধবাচাধা- 

সম্্রদায়ভুক্ত মীধবেন্্পুত্ীর নিকট দীক্ষিত হন। দেই অবধি ইনি বৈষ্ববর্ঘ্ম গ্রহধ ও 

ডক্তি-মাহাস্ত্য প্রচার করিয়া! আদিতেছিলেন। 



চৈতন্তদেব । ণ৫ 

চৈতন্যদেব গঙ্গাক্ীনে যাইয়। লোকের উপর অত্ান্ত উপদ্রব করিতেন । 

তিনি কুল্কুচা করিয়া সেই জল লোকের গায়ে দিতেন, কখনও জল 
ছিটাইয়া কাহারও ধাঁনভঙ্গ করিয়া দিতেন, কথনও স্নানাঘাঁদিগের শুষ্ক 

কাপড় লইয়। লুকাইয়া রাখিতেন, কখনও ডুব-সীতার কাটিয়া স্ত্রীলোক- 

দিগের পদদ্ধয়ের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেন, আবার কাহারও বা প1 ধরিয়া 

টানিতেন। তাহার দৌরাম্মোর কথা লইয়া! প্রায়ই সকলেই শচী দেবীর 

নিকট অন্নধোগ করিতে আসিত। শচী দেবী কাহাকেও মিষ্ট কথ! বলিয়া, 

কাহারও কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিতেন। 

এক দিবস শচী দেবী নিমাইএর দুব ভুতাঁর জন্য অসন্ত্ হইয়! তাহাকে 

প্রভার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি পলাইয়! আস্তাকুড়ে যারা দীড়াইয়। 

থাকেন। তিনি জানিতেন যে, মা কখনই এই স্তনে আসিতে পারিবেন 

না। যাহা হউক, তিনি পুত্রকে স্নান করিয়া আসিতে বলেন। নিমাই 

মাতার কথ! গুনিয়। বলেন, “মা! এই আস্তাকুড অপবিত্র নহে, মানুষ 

যাহাতে অপবিত্র হয়, তাহ। মান্রষের হৃদয়েই আছে ।” 

কিছুদিন পরে জগন্নাথ পূত্রকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। নিমাই 

অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অন্ন দিবসের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ 

করিয়! সংস্কৃত পড়িতে আরস্ত করেন। এ সময়ে বিশ্বূপ প্রায় যৌবন- 

সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নানাশান্ত্ে তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ 

হইয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহকাঁল উপস্থিত দেখিয়।, তাহার 

বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বর্ূপ সংসারের 

প্রত্তি বীতরাগ ছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রাজ্রিযোগে গৃহ 

পরিতাগ করিয়া সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতা পিতা, পৃত্র-বিরহে 

শোক-সাগরে নিমগ্ন হন। এ সময়ে তাহারা কেবল চৈতন্তের মুখচন্দ্ 

নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশ ভুলিয়াছিলেন। নিমাইএর 
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যাহা কিছু চাঞ্চল্য ছিল, তাহা এই সময় হইতে একবারে তিরোহিত 

হয়। ১৪১৬ শকে নিমাইএর উপনয়ন হয়। এ সময়ে তিনি “গৌর-হরি” 

নামপ্রাপ্ত হন। 

নিমাই গঙ্গাদান পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরন্ত করেন। 

তাহার বৃদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত অধিক ছিল যে, তিনি একবার যাহা 

পড়িতেন, তাহা কগস্থ করিতে পারিতেন। একবার ব্যাধ্য! শুনিলে 

'আর ভুূলিতেন না । 

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিমাইএর পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ- 

বিয়ৌোগে চৈতন্তদেব মহা কষ্টে পড়েন। তিনি কষ্টে পড়িয়া বিদ্যাভ্যাসে 

অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অচিরে 

এঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হইয়া উঠেন। ইহার পর তিনি বাস্থদের 

সাব্বভৌমের নিকট স্টায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

চৈতন্তাদেৰ সুপুরুষ ছিলেন। তাহার গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনো- 

হর মুখচ্ছবি এবং মোহিনী-শক্তি-পূর্ণ আয়তলোচনদ্য় দেখিলে লোকের 

মন মোহিত হইত। যৌবধন-সীমায় পদার্পণ করায় তাহার পৌন্দধ্য আরও 

ফুটিয়। উঠিয়াছিল। শচী দেবী পুত্রের বিবাহ-কাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার 

বিবাহের জন্য বান্ত হন। কিন্তু বিবাহ-প্রস্তাবে পাছে নিমাই বিশ্ববূপের 

অত সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, ইহ! তাহার বিশেষ ভয় ছিল। নিমাই মাতার 

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিবাহ করিতে মত প্রকাশ করেন। নিমাই 

পিতার মৃত্ার প্রায় তিন বংসর পরে নবদ্বীপ-নিবাসী বল্লভাচার্যোর কন্ঠা 
লক্ষী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

এই বিবাহের কয়েক বৎসর পরে নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে 

চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। অল্প দিবসের মধ্যেই তাহার 

খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়। এই সময়ে একজন দিগ্থিজয়ী 



চৈতন্যদেব । ৭৭ 

পণ্ডিত, নানা দেশের পণ্ডিতবগগকে বিচারে পরাস্ত কাঁরয়া নবদ্বীপের 

পগ্ডিত-মগুলীর সহিত বিচারাথ আসিয়া উপস্থিত হন। বে সময়ে নিমাই 

সশিষ্য গঙ্গাতীরে আক্তিক করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথার তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তাহার নাম এবং বিগ্কাবস্তার কথা পুক্বেই শুনিয়া- 

ছিলেন। তিনি পণ্ডিতকে গঙ্গার একটা স্তব আবুন্তি করিতে বলেন। 

দিগ্রিজয়ী নিজকৃত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া তাহার বাথা। করেন। শিমাই 

ব্যাখা। শুনিয়া এ বাধার নানাপ্রকীর দোঁষ দেখাইয়া দেন। প্িত 

মহাশয় নিমাইএর নিকট পরাস্ত হইয়! প্রস্থান করেন । 

নিমাই এতাদূশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিগ্ভার গৌরব করিতেন না । 

কথিত আছে যে, স্তায়দশনে নবদীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাগ্রাগণ্য। 

নিমাই সেই হ্যায়দক্বন্দীয় গৌতম শাস্ত্রের টাকা করিয়াছিলেন, কিন্ত. 

নিমাইএর অসাধারণ 'উপাধ্যবশতঃ এ তাস্থ নষ্ট ভইয়। যাঁয়। 

একদিবস নিমাই নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতেছিলেনে। এ নৌকায় 
একজন ব্রীক্ধণপঞ্ডিত ছিলেন । কথার কথায় ছুই জনে পরম্পর আলাপ 

হর। নিমাইএর হস্তে একখানি পুথি দেখিয়া ত্রাহ্মণ জিজ্ঞানা করেন, 
«“এখানি কি পুথি?” নিমাই বলেন, “ইহা আমার রচিত ন্যায়শান্ত্রের 

টাকা ।” সেই কথা শুনিবামাত্র ব্রান্গণের দুখ মলিন হইয়া বায়। নিমাই 

তাহা বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়) ত্রাঙ্গণ বলেন, “আমিও এক- 

থানি টাকা রচনা করিয়াছি; কিন্ত আপনার টাকার নাম গুনিলে আমার 

টাকা আর কেহ গ্রাহ করিবে না।” ত্রাঙ্গণের কথ শুনির! নিমাই গর 

পুথিখানি নদীগর্ভে ফেলিয়! দেন। এপ নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে 

অতি বিরল। 

এক দিবস নিমাই সশিষ্য রাজপথ দিয়! বাইতেছিলেন, সেই সময়ে 

মুকুন্দ দন্তও গঙ্গাক্গানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ দন্ত চৈতন্যের সহধ্যায়া' 
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ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তিপরায়ণ হ্ইয়াছিলেন ও 

হরিগুণ গানেই সময় অতিবাহিত করিতেন। মুকুন্দ নিমাইকে অবৈষ্ণব 

বলিয়! জানিতেন, সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্ভাষণ করিতে 

হইবে, এই ভয়ে অন্ত পথ অবলম্বন করেন। নিমাই ইহা! বুঝিতে পারিয়া 

বলেন, “আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন 

করিতেছে, তাহারাও আমার গুণকীর্ভন করিবে ।” 

নিমাই প্রথম হইতেই শ্রীমাগবত পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। তাহাতেই 

তাহার মন বৈষ্ণব-ধন্মে আস্থাসুক্ত হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষ্ণব 
ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ঈশ্বরপুরী * নামক একজন পরম 

ভাগবত নব্দীপে আগমন করেন। তিনি শ্বাসের গৃহে অবস্থিতি 

করিতেন। শ্রাবাসের আদি নিবাস শ্রহট্র ছিল। তিনি বিদ্বাশিক্ষার 

জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। শ্রাীবা পরম বৈষ্ণব 1ছিলেন। 

তিনি আপন বাটাতে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন ও লোকের 

সহিত ধর্মসম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতক করিতেন। এই স্থানে ঈশ্বরপুরীর 

সহিত নিমাইএর বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল। 

নিমাই উনিশ বৎসর বয়সে পুঝববঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীহট্র, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি নান! স্থান পরিদর্শন করিয়! পদ্মা নদীর তীরে কিছুদিন 

অবস্থিতি করেন। তাহার পুক্ববঙ্গে অবস্থান কালে তাহার সহধন্মিণী 

সনি 

সপ পিপাসা পাশপাশি পাশপাশি পন 

* হাঁলিসহরের সন্নিকটে কুমারহট নামক গ্রামে ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়াছিলেন। উশ্বরপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর 

শিষা ছিলেন এবং তাহার নিকটেই ভক্তিতত্ব শিক্ষা! করিয়াছিলেন। মাধবেন্ত্রপুরী 

অযাচক সন্যানী ছিলেন। তিনি ভিক্ষ। করিতে কাহারও দ্বারে যাইতেন না। কেহ 

যদ্দি স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়! তাহাকে কিছু আহার করিতে দিত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন, 

অন্যথা উপবাসী থাকিতেন। 
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সস ৯ পপি সস সস পিসি পিসি পেস সিপাস সি পিসি স্পস্ট সসিসপস্পাসসি প্স্মপি্র 

লক্ষী দেবী মৃত্ামুথে পতিত হন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সপদংশনে 

তাহার মৃত হইয়াছিল। 

নিমাই গহে আসিয়া মাতাকে ছুঃখিত দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাস 

করেন। মাতাঠাকুরাণা কোন উত্তর না দিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে 

থাকেন। পরবে নিমাই লক্গমী দেবার প্রাণবিরোগের কথ' শ্রবণ করিয়া 

শোকে অবার হন, পরে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া বদেন, “কস্ত কে পতি পুত্র 

সমোভ এবি কেবঞমিতি।” এই বলিয়া তিনি মাতাকে নানা মতে 

বুঝাই সানা করেন। 
এই সময় হইতে নিমাইএর ধশ্মান্বরাগ গ্রধল হয়। এদিকে শচা দেবী 

পুতের গনব্বার বিবাহ দিবার জগ্ত অতান্থ বান্ত হন, এবং অল্প দিবসের 

মধোই সনাতন মিশরের কন্া খিরব্প্রর়ার সহিত তাহার বিধাহ দেন। 

নবদাপ-নিবাসা জানৈক কারস্থ বংশোছব ধনাঢ্য বাত্তি, তাহার এই 

বিবাহের সমন্ত বায়ভ!র বৃহন করেন। 

'গতারবার বিবাহের প্রায় এক বংসর পরে অথাং একুশ বৎসর বয়সে 

তিনি পিড়লোকের সদ্গতির জন্া গয়াক্ষেত্রে গমন করেন। তিনি তথার 

বিধুপদ-নন্দিরে াছণপিগের স্তবস্থৃতি, পুজা, বন্দনা গুভৃতি দন ও 

অবণ কারয়া মুগ্ধ হন। তাহার জদরে ভক্তির উচ্ছাস প্রবাহিত হয়। 

এঁ স্থানে পুর্দপরিচিত ঈশবরপুরার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার 

সহিত আলাপে নিমাইএর ভক্ভিযোগ আরও বদ্ধি পাওয়ায়, তিনি উক্ত 

পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন। এই সমন হইতেই তাহার জাবন 
অববেশ ধারণ করে। যে ভক্তিতে ভক্তের! বিমোহিত হয়, দেই ভক্তির 

বীজ এই সদয় হইতেই তাহার হৃদরে অস্কুরিত হইয়াছিল। 
ন্ত্রগ্রহণের পর চৈহন্যদেব নবজীবন লাভ করিয়া নবদ্বীপে আইসেন, 

তিনি আপনার অভিমান, জ্ঞানের গরিমা, শান্ত্রাভিজ্ঞতার জলন্ত মুস্তি 
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তর্কপ্রিরতার জীবন্ত উচ্ছাস প্রভৃতি সনস্তই পরিত্যাগ করিয়া একেবারে 
ভক্তিগ্রেমে মগ্ন হইয়া পড়েন। এরূপ শুনিতে পাঁওয়! যাঁর যে, এক দিব 

চৈতন্তদেব শুক্রান্থর নাদক একজন বৈষ্ণবের গৃহে হরিনান শুনিয়া ভাবে 

বিভোর হইয়া “কোথায় আমার দাল হরি” এই কথা বলিতে বলিতে 

কুটারের একটা খু'টি এরূপ ভাবে জড়াইয়৷ ধরেন বে, তাহা ভাঙ্গা তিনি 

অচৈতন্ত অবস্থায় পড়িরা যান। তাহার চৈতন্য হইণে কোথায় আমার 

দয়াল হরি, এই দেথণাম, কোথায় গেলেন,” এই কথা বলিয়। তিনি 

পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রেমাবেশে তিনি সমস্ত দিব 

অতিবাহিত করেন৷ গোৌরাঙ্গদেব হরিনাম পাইয়া, সংসারের কাজকশু 

ছাড়ি দরিয়া বৈষ্বদলে মিলিত হন। 

এ সময় হইতে তিনি শ্রীবাসের গৃহে হরিসভা করিগ দিবারাত্র হরি গুণ- 

গানে সময় অতিবাহিত করিতে আরস্ত করেন। অবধৃত নিত্যানন্দ * 

এঁ সময়ে আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দেন। নিমাই নিত্যানন্দকে 

পাইয়া চতুগুণ উৎসাহে হরি-সঙ্কীর্ভন করিতে থাকেন। 

* বীরভূমের অন্তগত মাহথিয়ার নিকটবত্তী একচাক1 নামক গ্রামে নিত্যানন্দ জন্ম- 

গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হাড়োওঝ| এবং মাতার নাম পদ্মাবতী । হাড়োওবা! 

যাটীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ । ব্রা্গণ-দম্পতী পরমধার্মিক ছিলেন। এক দিবস এক জন্্যানী 

অতিথি হইয়া হাড়োওঝার নিকট নিত্যানন্নকে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ব্রাঙ্ষণ-দম্পরতী 

অতিথির অবমাননা করিলে অধন্ম হইবে, ইহ| বিবেচনা করিয়! তাহারা অতিথির হস্তে 

আপন প্রিয়পুত্রকে মমর্পণ করেন। পূর্ব ধর্মের প্রতি লোকের কিরূপ আস্থা ছিল, 

তাহ! ইহা দ্বারাই বেশ হাদয়ঙ্গম করা যাঁয়। তখন লোকে, ধর্মরক্ষা। করিবার জন্য 

আপনাদিগের প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিতে কুঠিত হইতেন ন|। 

বালক নিত্যানন্দ সন্্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পর্যাটন করিয়া কিছুদিন মথুরায় অবস্থান 

করেন। নিতাই তথায় চৈতন্যের ভর্তির কথা শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়! উপস্থি্ 

হন। 
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ই সমক্ষে নবদীপে শক্তি-উপাসনার অত্যান্ত প্রাবল্য ছিল। শন্তি- 

উপাসকদিগের মধ্যে জগন্নাথ এবং মাধব এই দুই জনে ঘোরতর শান্ত 

ছিলেন। জগনাথ ও মাধব ইহার! ছুই সহোদর | বাল্যকাল হইতে 

নুরাপায়া হওয়ায় ইহারা বার-পর-নাই কুক্রিয়াক্ত হইয়াছিলেন। নব- 

দ্বীপের শ্রার অধিকাংশ লোকই ইহাদের অত্যাচারে পীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত 

হইয়াছিল। ভগন্নাথ ও মাধব, নিমাইএর হরি-সঙ্কীর্তভনে অতিশয় বিরক্ত 

হন। উহারা বৈষ্ণনদিগের কোনরূপ বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিলে 

অগ্ররিাম আনন্দ অনুভব করিতেন। এই ছুই ভ্রাতার অভিভাবকের! 

উহ্দিগকে শাসন করিতে না পারিয়া একেবারে ছাড়িয়া দেন। অভিভাবক 

না থাকার, ভহারা অতি অগ্ায়.ও গঠিত কাধ্যসকল করিতে কিছুমাত্র 

ভীত হইতেন না। পাপের সজীৰ অবতার জগন্নাথ ও মাধবকে দন 

করিয়া এবং উহাদের পাপাচারের কথা বণ করিয়া, প্রেমিক নিতাই 

অভিশর দুঃখিত ভন। ভিনি মনে মনে এই চিন্তা করেন যে, উহ্ারা যেরূপ 

সর্ধদা শ্ুরাপানে মন্ত হই থাকেন, সেইরূপ যদি ইহাদিগকে হরিনাদ- 

রূপ রস পান করাইয়া মন্ড করিতে পারি, তাহা হইলে আমি চৈতন্তের দাস 

বলিরা পরিচয় দিতে পারি। এক দিবস নিত্যানন্দ ভক্তগণসমভিব্যাহাবে 

নবদ্ীপের বাজার দিয়! হরিসঙ্কান্তন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। 

&ঁ দিবস জগন্নাথ ও মাধব কতকগুলি ডষ্ট লৌক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দকে 

আক্রমণ করিয়া, কাহার হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা মৃদ্গ ভাঙ্গিয়া! 

দেন। মাধব একটা ভাঙ্গা কলসার কাণা লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে 

এরূপ ভাঁবাঁত করেন যে, “সই আঘাতে তাভার মস্তকে গভার ছিদ্র হইয়া 

অভম্র শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতে থাঁকে। নিতাই সেই আঘাতে 

ব্যথিত না হইয়া, !প্রেদবিহ্বলচিত্তে, জগন্লীথ ও মাধবকে সপ্বোধন করিয়! 
বলিতে থাকেন ১ 

জী--৬ 



৮২ জীবনী-সংগ্রহ 
০০০ 

«ও ভাই জগাই ও ভাই মাধাই * ( একবার ) হরি হরি বল ভাই। 

মেরেছ বেশ করেছ এতে কিছু ক্ষাত নাই ॥” 

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মাধবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত 

হন। মাধব নিত্যানন্দের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় প্রহার 

করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু জগাইএর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হওয়ায়, তিনি 

মাঁধাইকে প্রহার করিতে না দিয় তাহার হস্তধারণ করেন। 

নিমাই এই সংবাদ শ্রবণে অতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে 

আগমন করেন এবং নিত্যানন্দের গাত্রে রধিরধার! দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া 

তাহাদের শাস্তিগ্রদীন করিতে উদ্ভত হন । কিন্তু নিতাইএর অনুরোধে 

তাহার সে ভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হয়। তিনি জগাই ও মাধাইকে 

আলিঙ্গন করেন। নিত্যানন্দ এবং নিমাইএর এই অসাধারণ প্রেমময় 

ভাব দেখিয়া উহারা তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চরণে লুটাইয়া 
পড়েন। দেই অবধি জগাঁই ও মাধাই সকল অসংবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 

পরম বৈষ্ণব হন। 

চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাইএর জীবন-প্রবাহ আর এক অভিনব পথ 

অবলম্বন করে। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করায় পঞ্ডিতগণ তাহার সহিত 

বাক্যালাপ পরিত্যাগ করেন। শাক্তগণও তাহার বিরোধী হন। এই 

শাক্তগণকে ভক্তিপথে আনয়ন করা নিমাইএর উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু 

তাহাদের সহিত আলাপ না হইলেই বাঁ তীহাদিগকে কিরূপে স্বমতে 
আনয়ন করিবেন? সন্যাসীদিগকে, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি পণ্ডিত 

সকলেই ভক্তি সহকারে সম্মান করিয়! থাঁকেন। সন্ন্যাসী হইলে এই 

সকল লোকের! আমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ইহাদের সহিত আমার আলাপ 

হইবে, তখন আমি অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারিব। এইরূপ বিবেচন] 

* জগনলাথ ও মাধবের নাম এ সময় হইতে জগাই ও মাধাই নামে খ্যাত হয়। 
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সস 

করিয়। তিনি সন্যাসী হইবার ইচ্ছ। করেন। জননীকে না বলিয়৷ গৃহত্যাগ 

করিলে নিশ্চয়ই মাতৃহত্যা-পাঁপে লিগ হইতে হইবে, এই ভাবিয়। তিনি 

মাতার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শচী দেবী 

পুত্রের এই নিদারুণ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া শোকে মিয়মাণা হন। নিমাইও 

ছাড়িবার পাত্র নহেন। শচী দেবী যখন দেখিলেন, নিমাই কোন বাধাই 

মানিবে না, তখন অগতা। সম্মত হন। 

নিমাই সহ্ধর্ষিণীর নিকটেও সম্মতি লওয়া আবশ্যক বিবেচনা! করেন। 

রজনী সমাগত হইলে, তিনি শয়ন-গৃহে যাইয়। পন্রীর অপেক্ষায় বসিয়া 

থাকেন।* বিষুগ্রিয়া দিবাঁভাগে মীতাপুত্রে সকল কথা শ্রবণ করিয়া- 

ছিলেন; সুতরাং তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকি ছিল না। 

বঞচপ্রিয়া৷ ছলছলনেত্রে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, স্বামী 
বসিয়া আছেন। চৈতগ্ঠদেব বিষুপ্রিয়ার চক্ষে জল দেখিয়া তাঁহাকে নানা 

প্রকারে সান্বনা করিতে থাকেন। পতির মধুর সম্তাষণে বিফুপ্রিয়া কিঞ্িৎ 

ধৈধ্য অবলম্বন করিয়। বলেন, “নাথ | তুমি নাকি আমাকে ছাড়িয়া সন্যাসী 

হইবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়া! বড় ভাগ্যবতী হইয়াছিলাম। 

আমার যে কত আশা ছিল। নাথ! আমি আমার জন্ত ভাবিতেছি না, 

তোমার জন্যই ভাবিতেছি। তুমি কেমন করিয়! এই নবীন বয়সে সন্নযা- 
সীর কঠোর দুঃখ বহন করিবে ? তোমার সন্যাসগ্রহণে, তোমার অনাথিনী 

মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্ম-সাধন করিতে যাইয়া মাতৃহত্যা- 

পাপে লিপ্ত হইয়া! পড়িবে? আমাদিগকে এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া 

পিপিপি সিসি 

* দ্বিবাভাগে গুরুজন সমক্ষে পত্তীর সহিত কথোপকথন করা এ সময়ে অতিশয় 

নিন্দনীয় ও সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। এখনও কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে এ নিয়ম 

প্রচলিত আছে। 



৮৪ জীবনী-সংগ্রহ । 
সপাাস্পস্পিস্সস্পস পিপাসা াসিপি্পিাসিসপিসপেিস্সিপাসপি 

যাইলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক রটনা করিবে । আমি সে 

সকল কিরূপে সহা করিব ?” 

গৌরার্গ, পত্বীর এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে নানাবিধ প্রবোধ 

বাক্যের দ্বার বুঝাইয়া বলেন, “দেখ, বিধুঃপ্রিয়া ! শ্রীরুষ্ণ সকলের পতি, 

তুমি তীহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস কর? তীহাকে পতি- 

রূপে বরণ করিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না। সে প্রেমের 

সমান আর প্রেম নাই |” বিফুপ্রিয়া স্বামীকে সন্ন্যাসী হইতে প্রতিনিবৃত্ত 

করিবার অনেক চেষ্টা করেন। স্বামীর সহিত বাঁদান্ুবাদ করিয়। বখন 

বুঝিতে পারিলেন, আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি স্থির ও গম্তীর 

স্বরে বলিয়াছিলেন, “নাথ ! তুমি ভগবানের আদেশপালনে ব্রতী, আমি 

সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাপভাগিনী হইতে চাহি না । আমার সাংসারিক স্থুথে 

কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার যাহাতে সুখ, আমারও তাহীতেই 
সখ, আমি আর তোমাকে দুঃখ জানাইয়া তোমার কর্তব্যকার্যে বাঁধা 

দিতে চাহি না।” গৌরাঙ্গ এইরূপে পত্বীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। 

১৪৩১ শকে বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব দিবসে 

নিমাই গৃহত্যাগ করেন । শচী দেবী শোঁকাতুরা এবং পাগলিনী প্রায় হইয়া 

বিলাপ করিতে থাকেন। বিষ্ুপ্রিয়া শোকে অধীরা হইয়া ধরাতলে 

পড়িয়া মুচ্ছিতা হন। গৌরের আনন্দময় ভবন শ্বশানের ন্যায় হইয়া! উঠে। 
পরদিবস গ্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রস্থান-বার্তী প্রকাঁশ হইলে, নদীয়াবাসী 
ভক্তগণ একবারে শোৌক-সাগরে নিমগ্ন হন। ভক্তগণ সকলে মিলিত 

হইয়৷ পরামর্শ করিয়া গৌরাজকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কাটোয়ায় 
গমন করিতে উগ্ভত হন। সকল ভক্তেরই মনের অবস্থা সমান, সকলেই 
প্রভুর বিরহে একবারে অধীর, সকলেই প্রভুকে আনিতে যাইবার জন্য, 

ব্গ্র ও প্রস্তত হন। কিন্তু বিজ্ঞ শ্রীবাস, বিবেচনা করিয়া বলেন যে, 





স্টলে জান শস্ি 

টি 
হর 

চে 

সালাহ 



চৈতন্ুদেব। ৮৫ 
পেপসি সপ পিসি সিসি শি সীট পিিস্টিপ্িি শিপ সিিস্ি সি িিিসিিাস্িসিিসি িসিস্িসপসি সস িস্টিিসপস্পস্পিনি 

“সকলে নদীয়া! পরিত্যাগ করিয়া যাইলে প্রভূর ঘরবাটা কে রক্ষা করিবে 

এবং শোকসন্তপ্তা শচী ও বিঞুপ্রিয়াকে কে সান্তনা করিবে?” এই 

কথা বলিয়া শ্রীবাস সকলকে বুঝান এবং কয়েকজন যাইলেই যথেষ্ট হইবে, 

এইরূপ উপদেশ দেন । অবশেষে শ্রীবাসের উপদেশ মত নিতাই, বক্রেশ্বর, 

মুকুন্দ, চন্ত্রশেখর ও দামোদর এই পাচজনে গমন করেন। প্রথম দিনে 

প্র পাচ জন ভক্ত কাঁটোয়৷ গিয়াছিলেন; কিন্ত দ্বিতীয় দিবসে গদীধর 

ও নরহরি নামক আরও ঢুইজন ভক্ত প্রভূর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণ। সহা করিতে 

না পারিয়া তথাঁর গমন করেন। 

নিমাই গৃহতাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্র। করেন। কাটোয়ায় 

দেই সময়ে কেশব ভারতী নামে একজন সন্াসী ছিলেন । নিমাই 

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে তাহার নিকট সন্নাসগ্রহণ করেন। এই সময় 

তাহার বয়স পচিশ বৎসর হইয়াছিল । তিনি এই নবীন বয়সে সংসার-ুখে, 

জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হন। সন্নাসগ্রহণের পর ভারতী মহাশয় 

কি নাম রাখিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে কে যেন বলিয়া 

দেয়, “উহার নাম শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত রাখুন।” ভারতী মহাশয় তাহাই 

করেন। তিনি নিমাইএর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত রাখেন । 

চৈতন্যদেব কয়েক দিবস পথে পথে হরি সংকীর্তভন করিয়া, অবশেষে 

শীস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নবদ্বীপ হইতে মাতাকে আনাইয়া 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শচীদেবী নিমাইএর সন্সযাসবেশ দেখিয়া 

অবিরলধাঁরে অশ্রবিসর্জন করিতে থাকেন। তিনি নিমাইকে সম্বোধন 

করিয়া! বলেন, “বৎস, নিমাই ! বিশ্বরূপের সায় নিষ্টর ব্যবহার করিও না, 

সন্ন্যাসী হইয়া! আমাকে ভুলিয়া থাঁকিও না, মধ্যে মধ্যে দেখা দিয় আমার 

প্রাণরক্ষা করিও। মাতার কথা শ্রবণ করিয়া নিমাই বলেন, “মা! 

এ জীবনে আপনার খণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আপনি যে শরীর 



৮৬ জীবনী-সংগ্রহ। 

পোষণ করিয়াছেন, দেই আমার দ্রেহ, আপনারই আছে জানিবেন। 

আঁপনি যখন যাহ! আজ্ঞ। করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করব। 

সন্্যাসী বলিয়া আমার মন, পাধিব বস্ত সকল হইতে নিম্পৃহ থাকিতে 
পা:র, কিন্ত আপনাকে কখনই ভূলিতে পাঁরিব না।* তিনি এই স্থানে 

মাতৃ-আজ্ঞা লইঘ্না নীলাচলে থাকিতে মনস্থ করেন 

চৈতন্তদেব আরও কয়েক দিবস শান্তিপুরে থাকিয়া, মাতা ও সঙ্গিগণের 

নিকট বিদায় লইয়া, নিতাই, গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে 

পুরী বাত্র! করেন *। তিনি শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নীথ দর্শনে 

তাহার প্রেম-সিদ্ধু একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। তিনি জগন্নাথদেবকে 

ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় যেমন অগ্রপর হইবেন, অমণি প্রেম- 

বিহ্বল হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। এ সময়ে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য মহাশয় 

তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চৈতস্তের পীবরূপ অলৌকিক ভাবাবেশের 

অবস্থ! দেখিয়া! বাহক দ্বারা তাহাকে তুলিয়৷ নিজগৃহে জইয়। বান। তথায় 

নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ উচ্চৈঃম্বরে হরি সংকীর্ভন করিতে থাকার, বেল 

তৃতীয় প্রহরের সময় তাহীর চৈতন্যসঞ্চার হয়। সার্বভৌম যথন শুনিলেন: 

যে, সন্্যাপী নবদ্বীপ-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্তীর 

দৌহিত্র, তখন তাহার আর আনন্দের সীম! রহিল নাঁ। সার্কভৌমেরও 

নিবাস নবদ্বীপ । তাহার পিতা ও নীলাম্বর সমপাময়িক লোক ছিলেন। 

এক দ্দিবস সার্ধভৌমের সহিত চৈতন্তাদেবের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানাবিধ 
তর্ক-বিতর্ক হয়। প্র সময়ে চৈতন্তাদেব সার্কবভৌমকে বলিয়াঁছিলেন যে, 

"আপনি যে বিগ্যায় বিভূষিত, তাহাতে খ্রশ্বারিক কোন বিষয় জানিতে 

* চৈতস্তদেবের গৃহতাাগের পর বিকুপ্রিকা। সন্যাস-ব্রতধারিণী হইয়া গৌরাঙ্গের 
' পাছুক। পূজ। ও বৃদ্ধ শ্বত্রু শচী দেখীর পেবা-শুত্রষ। করিতেন। তাহার সেবায় শচী 

দেবীর অপতা-ঘিরহ অনেক প্রশমিত হইয়াছিল। 



চৈতন্তদেব। ৮৭ 
(সি 

সমর্থ নহেন। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, তাহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাঁওয় 
যায় না। ভগবানের সহিত আমাদের চির-সন্বন্ধ। ভক্তিযোগে সেই 
সম্বন্ধ বুবিতে পারা যায়। ধর্মের যদি কোন উদ্দেন্ত থাকে, তবে সে 

ভগবানের প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া 

থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি 

করেন। 

“আত্মারামশ্চমুনয়ে। নিগ্রস্থ! অপুযরুক্রমে | 

কুর্বস্তাহৈভূকীং ভক্তিমিথন্তৃত গুণো! হরি 
ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাহারা আত্মারাম খষি ও মৌনব্রতীবলম্বী, 

ধাহাদের হদয়গ্রস্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাহারাও তাহাকে অহৈতৃকী ভক্তি 
করিয়া থাকেন । 

সার্বভৌম প্র শ্লোকের বাখ্যা শুনিতে চাহিলে, চৈতন্তাদেব বলিয়া- 

ছিলেন, “আপনি মহাপপ্ডিত, আপনি ব্যাথ্য। করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন” 

চৈতন্সের কথ শুনিয়া সার্বভৌম আপনার পাঁঙিত্যের বলে উক্ত শ্লোকের 

ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা! করেন। কিন্তু চৈতন্তদেব এ সকল ব্যাখ্যা ব্যতীত 

আরও আঠার প্রকার নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দেন। চৈতন্তদেবের 
ব্যাখা শ্রবণে সার্বভৌম আপনার বিছ্যা-বুদ্ধিতে ধিক্কার দিয় চৈতন্তের 

করণাপন হন। 

এক দিব্স সার্বভৌম গৌরান্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ইহ! 

শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “কলিতে নাম-সংকীর্ভন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।” 

“ভৃণাদপি স্থুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। 

অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৮ 

তৃণ অপেক্ষা স্থুনীচ, তরুর স্ায় সহিষণঃ, এবং অভিমানশৃন্য হইয়া 

সর্বদা হরিনাম করিবে। মায়াবাদী সার্বভৌম, চৈতন্তের কৃপায় ভক্তি-পথ 



৮৮ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 
নস্ট পিসি পপাসিসাপিসপতি পি সিসি পিসপসসিপপাসি 

অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, নীলাচলবাসা কানা মিশ্র প্রভৃতি প্রধান 

প্রধান পণ্ডিতগণ চৈতন্তের পথাব্লম্বী হন। 

অনন্তর চৈতন্যদেব ফাল্তন মাসে জগন্নাথদেবের দোল দর্শন করিয়া 

বৈশাখ মাসে তীর্থপধ্যটন-মানসে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে 

জীয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়৷ কয়েক দিবন পরে গোদীবরী-তীরে 

আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানের নাম বি্ছ্যানগর বা রাজমহেন্ত্রী। 

এ গোদাবরী-তীরে, গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তা পরম বৈষ্ণব 

রামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেৰ সাব্ব- 

ভৌমের মুখে রামাননের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজ- 

পুরুষকে দর্শন করিয়া এবং তাহার সহিত শান্্ালাপ করিয়া বিশেষ 

প্রীত হন। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা! 

করেন। তিনি দক্ষিণাবর্তের নান! স্থান পর্যটন করিয়া এবং শৈব ও 

রামা সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তিকে বৈঞ্ণবধন্মে দীক্ষিত করিয়! শ্রীরঙ্ন্গেত্রে 

আসিয়া উপস্থিত হন। স্থানে বেস্কট ভট্টের আলয়ে চারিমাস থাকিয়া 

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। রামেশ্বর হইতে দ্বারকা তীর্থ ও দণ্ড-. 

কারণ্য হইয়া পুনরার নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। 

গৌরাঙগদেব নীলাঁচলে কিছুদিন বাঁস করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন 
করেন। তিনি প্রথমে পানিহাটী, পরে কীচডাপাঁড়ায় শিবানন্দের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া, সার্বভৌমের ভাতা, বাচষ্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপনীত 

হন। নিমাই আসিয়!ছেন শুনিক্, নানা স্থান হইতে বহুতর লোক তাহাকে 

দেখিতে আইসে। তথায় বছুলোক সমাগত হওয়ায় চৈতগ্তদেব তথা হইতে 

সকলের অজ্ঞাতসাঁরে বাঁত্রিষোগে ফুলিয়! গ্রামে গমন করেন। এ স্থানে 

কয়েক দ্বিন থাকিয়া তিনি রামকেলী নামক স্থানে আইসেন। রামকেলী 

বাঙ্গালার প্রাচীন রাঁজধানী। ইহা গৌড় নগরের নামান্তর মীত্র। রাম- 
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পিপিপি পিসি সিসিপিসাসিস্পিসিশিিস্সপিসি 

কেলীতে থাকিবার সময়, রূপ ও সনাতন নামক ছুই ভাতা চৈতন্তদেবের 

মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রাত্রি ছুই প্রহরের সময় গললগ্মীক্ৃতবাঁসে, 

চৈতন্ঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। চৈতন্তদেব উহাদিগের প্রগাঢ 

ভক্তি দেখিয়া, উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিব্যরূপে গ্রহণ করেন। 
এ স্থান হইতে চৈতন্থদেব শান্তিপুরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন 
থাকিয়! মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আইসেন। 

শ্রক্ষেত্রে বর্ষ। চারিমা অতিবাহিত করিয়া একমাত্র শিষ্যসমভিব্যাহারে 

বৃন্দাবন বাত্রা করেন। তিনি তথায় কয়েক দিবস থাকিয়। পথ হাটিয়া 

কাশাধামে আইসেন। কাণীধামে মায়াবাদী সন্যাসী ও দপ্ডিগণের বিষম 

প্রাছুরাব। চৈতন্যদেব কাণাতে উপস্থিত হইলে, তথাকার দণ্তী, সন্ন্যাসী 

ও পঙ্িতবর্গ তাহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বিচার করেন। উহাদিগের 

মধ্যে প্রকাশানন্দ স্বামী চৈতন্তদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “হে 

সন্নবাসি ! তুমি সন্নাসীর ধন্ম পরিত্যাগ করিয়৷ উন্মাদের ন্যায় কালযাপন 

করিতেছ কেন?” ইহার উত্তরে চৈতন্যদেব বলেন, “আমার গুরু আমাকে 

মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, 
কলিতে নাম জপই সার । তুমি কেবল কৃষ্ণ নাম জপ কর। কৃষ্ণ নাম 

জপ ও কুষ্ণভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।” এই বলিয়! তিনি বুহন্নারদীয় 

পুরাণের 

“হরের্নাম হরেনাম হরের্নামৈৰ কেবলং। 

কলৌ নান্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥” 

“এই বচন আমাকে উপদেশ দেন। আমি সেই গুরুদেবের আদেশ-. 

পালনে পাগল হইয়াছি।” এই কথ! বলিয়৷ চৈতন্তদেব হরিনামের মহিমা- 

সুচক বিচার করেন। তাহার সহিত বিচারে পরাভূত হইয়া, প্রকাশানন্দ 

স্বামী প্রভৃতি মায়াবাদিগণ হরিধ্বনি করিয়া, গৌরাঙ্গের সহিত প্রেমরসে 



৯ জীবণী-মংগ্রই | 
স্পরসপস্র 

ম্তহন। এইরূগে কাশীতে হরিনামের ধজা তুলিয়া টৈভ্াদের পুনরায় 

নীলাচল যাত্রা করেন। 

এই সমন হইতে চৈতন্যদেধের প্রেম-বিদ্বলত অতিশ্য বর্ধিত হয়। 

একদা ভিনি নিশি জমা পুশিমা তিথিতে চন্দ্র বিভাসিত সুনীল জলধ- 

বক্ষ দেখিয়া) যমুনায় রাধারষের জলকেলি মনে কারয়া ঘমুদে ধ্প 

গ্রদান করেন। কিন্তু এক ধীবরের জালে পড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ ইন। 
১৪৫৫ শকের আষাঢ় মামে তিনি যে কোথায় গমন করেন, তাহার আর 

কোন মন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
টৈতষঠদেবের অন্তর্দানের কয়েক বর পূর্বে শচী দেবী ইহলোক 

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোৌরাগ্গের অন্তর্মীনের কয়েক দিব পরেই 

বিছুপ্রিয়া দেবী গৌরার্ের মৃত স্থাপনা করিয়া দেবতীজ্ঞানে পুল! 
করিতেন| ঝিছুপ্রয়ার দেহত্যাগের গর তাহার ভাতা মাধবাচার্যা এ 

নেবার অধিকার হন। নবধীগে যে চৈততযদেবের মৃদতি গ্রতিটিত আছে, 
তাহা তাহার গনী বিষ্প্রয়ার মরস্থাপিত। 

৮ 
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বৈষণব-তত্ নিরূপণ 

উপান্তদেবের প্রতি অদাধারণ গ্রীতি ও অনুরাগ জন্মাইবার না 

ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভক্তি। 

ভক্তির অবস্থা তিন প্রকার_-১ম দাঁধন-ভক্তি, ২য় ভাব-ভক্তি, 

ওর প্রেম-ভক্তি। 

জগতে মানব-জন্ম অতি দুর্নভ। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়! 

জীব মন্ুধাত্ব গ্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যিনি 

ভগবচ্চরণে এঁকান্তিকী ভক্তি রাখিয়াছেন, তিনিই ধন্যা। 

অইৈতুকী অর্থাৎ শন বন্তর অভিলাষশূন্ঠ ও ভ্ঞানকম্মীদির বাবধান- 

রহিত ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

নাস্তিক, একমাত্র নৈতিক ও বিড়াল-তপন্থী গ্রভৃতির সঙ্গ গ্রহণ, 

কুশিষা ও কুবন্ধ গ্রহণ, বৈষ্ণব সন্তাবণে বা সদ্বাবহারে ক্র কর! 

ও আলন্ত করা, শোক-মুগ্ধতা, কুসংস্কার রক্ষা, পরনিন| করা, 

ভীবহিংস! করা, কলহ করা, পরস্ত্রী কামনা করা, সেবায় অযন্র 

করা, অহঙ্কীর করা, হরিনামের মহিম] একমাত্র প্রশংসা ভিন্ন 

কিছুই নহে এরূপ ধারণা করা, হরিনামের অপবাবহার করা» 

কোন ন! কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা, 

ভগবানের নিন্দার অনুমোদন করা বা শ্রবণ করা, এইগুলি ধর্ম 

জগতের সর্বনাশকারী অপরাধ বলিয়। মতত স্মরণ রাখিবে। 
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৬। প্রথমে বিশ্বাস, পরে সাধুসঙ্গ, পরে অঙ্চনা, পরে বিদ্ব নিবৃত্ত, পরে 

এ 

৮ 

৯১। 

নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে ভাব, তাঁহার পরে প্রেমোদর হইয়! থাকে। 

একমাত্র শুদ্ধ ভগবানের ভজন! কর, কিন্তু অন্যের অন্যরূপ সাধনা- 

প্রণালীর নিন্দা করিও না । বাহ পুথক্ ভাব দেখিয়। তর্ক 

করিও না। 

বিশুদ্ধ প্রেমই যথার্থ ধর্ম। কৃষ্ণ প্রেমই স্থবিমল। অবস্থা বিশেষে 

প্রেমের নামই ভক্তি। 

ভক্তির উন্নতিসাধনই কৃষ্ভক্তের সর্বস্ব 

সেবায় গীতি সঞ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাস্বাদ, 
সাধুসঙ্গ, নান-সংকীর্ভন, ইহার যাহাতে যখন যাহার রুচি থাকে, 

সে তখন তাহারই আলোচনা করিবে। 

রস অর্থে আনন্দ; সেই আনন্দ ছুই প্রকার ; জড়ানন্দ ও চিদানন্দ। 

চিৎ-রস অর্থে শুদ্ধ আনন্দ আর জড়রন অর্থে সাংসারিক স্থখ 

ছুঃখ মাত্র। পরমাঁনন্দ বা চিৎ-রস বিকৃত হইয়! দাম্পত্য-প্রণয়, 

অপত্য-স্নেহ, সথ্য, আনুগত্য ও ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতিতে, 

পরিণত হইয়াছে। 

সর্ধজাতীয় লোকই প্রেমভক্তির অধিকারী । কি হিন্দু, কি 
প্নেচ্ছ, সকল লোকই প্রেমভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ । সেই 

পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে একান্ত প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগভরে 

ভজনা না করিলে, তিনি কখনই জীবসমুহের পক্ষে সুলভ 

নহেন। তিনি রস বা ভাব বিশেষের বশীভূত। সেই রস 
বা ভাব পাঁচ প্রকার । শান্ত, দীস্ত, সখা, বাঁৎসল্য ও মধুর 

ঝা কান্তা। উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শান্ত, দাস্ত, সখা, 

বাংসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাব দৃষ্ট হয়। মধুর ব! কান্ত ভাব 
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সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয়পতিকে দেহ, মন, 
প্রভৃতি সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবানকে আত্ম- 

সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শান্তরসের অচঞ্চলতী, 

দান্তের সেবা, সথ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্সেহ এবং কান্তার 

আত্মসমর্পণ সকলই আছে। অতএব হুক্মরূপে দেখিতে গেলে 

এই কান্ত। ভাবই সব্বশ্রেষ্ঠ। 

গ্রথমে সাধন-ভক্তি, পরে ভাঁব-ভক্তি, তাহার পর প্রেম ভক্তি। 

ভাবেরই অপর এক নাম রতি, কিন্তু তাহ! কেবল চিন্ময় 

অবস্থাতেই হইয়া থাকে । 

কৃষ্ণ-কৃপাতেই রতির উৎপত্তি, কিন্ত তাহা শিক্ষা দেওয়া কঠিন। 
সাধুসঙ্গেই রতি পুষ্ট হয়। স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বিবর্ণতা 

ইত্যাদি রতির লক্ষণ । 

রতি এই করেক প্রকার--ভাগব তী রতি, ছায়া রতি, জড় রতি ও 

কপট রতি । ভাগবতী রতির কিঞ্চিৎ উদয় হইলে তাহাকে 

ছায়া রতি বলে। আর মদ্যপারী, বেশ্তাসক্ত ও প্রণয়ীর যে 

লক্ষণ, তাহ৷ জড় রতির লক্ষণ। সংকীর্তনে লোককে দেখাই- 

বার জন্য যে ধূল্যবলু্ঠন ও ত্রষ্টা নারীর স্বামীদশনে যে পুলক, 

তাহাই কপট রতির লক্ষণ জানিবে। 

কোন কোন বৈষ্ণব, বৈষ্বধন্মই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, কিন্তু নিজে 

বৈষ্ঞব নহেন। কেহ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন, কিন্তু যথার্থ 

বৈষ্ঞব নহেন ; আবার কেহ বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

সকলই বৈষ্ণবের মত কিন্তু বথার্থ বৈষ্ণব হইতে পারেন 

নাই। এ সকলই বৈষ্ণবপক্ষীয় বটে, কিন্তু একমাত্র ভক্তের 

সঙ্গেই রসালাপ করিবে, অন্যের সহিত করিবে না। 



৯৪ জীবনী-সংগ্রহ 
পপি শসা শিাি পিসি 

১৭। হরিনাম শ্রবণমাত্রেই পাপ দূর হইয়া শরীর পবিত্র বৌধ হয়। 
যেখানে কোন বিষম অপরাধ হেতু তাহা না হয়, সেই স্থানে 

বারংবার কঞ্চনাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে। ক্রমে শরীরের 

পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে। মন যখন ভগবানে একনিষ্ঠ হয়, 

তখন সকলই সহজ হইয়া উঠে। আর কিছুরই আশঙ্কা থাকে না। 

১৮। অন্তরেন্দ্রিয় বশাভূত করার নাম সম, বাহোন্দ্িয় বশাভূত করার 

নাম দম, ছুঃখাদি সহ্া করিতে অভ্যাস করার নাঁম তিতিক্ষা এবং 

সমস্ত নর বস্তুকে অবস্ত জ্ঞান করার নাম বৈরাগ্য। 

১৯। তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য বৈষ্ণব-সন্্যাসীদিগের প্রধান ধন্ম। 

২০। অদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও নিবুক্তি ইত্যাদির দ্বারা যখন ভাগবতী 

রতির উদয় হয়, তখন বিরক্তি নামে একটা ধন্ম বৈষ্ণব-হৃদয়ে 

উদয় হইয়া থাকে । এ সময়ে বৈষ্বগণ কৌপীনাদি ধারণ ও 

ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্র। নির্বাহ করেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের 

ভেকু। এইরূপ ভেক্ দুই প্রকাঁর__-ভাবজনিত বিরক্তি লাভ 

করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক্ গ্রহণ অথব! স্বয়ংই প্ররূপ 
ভাবে বিচরণ । 

২১। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিতে অক্ষম, সে পর্য্যন্ত কামনা ও তাহার 

শেষফল দুঃখজনক ও মন্দ জানিয়া৷ ভগবানকে প্রীতিপূর্বক 

ভজনা কর। ইহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ। 

২২। যখন ভেক্ ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে, তখন আশ্রমসকল পরি- 

ত্যাগ করিয়া সকল (বিধির অতীত যে পরমহংস বৈষ্ণব আশ্রম, 

তাহাতেই বিচরণ করিবে । 

২৩। জলের ধন্ম শীতলতা, অগ্নির ধণ্ম উত্তাপ এবং মন্ুষ্যের ধর্ম 

শুদ্ধ প্রেম। 
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মংসাররূপ সর্প ধাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার আর অন্য ওষধ 

নাই। বৈষ্ণবমন্ত্র কুষ্চনামই জপ ক'রতে করিতে তিনি 

পরিত্রাণ পাইবেন। 

ত্রেতা ও দাপরে ধ্যান, জন ও যজ্ঞ দ্বার ব্ন্ষলাভ হইয়া'ছল, 

কলিতে নাম সংকীর্তন দ্বারাই ভগবানূকে লাভ করা ঘায়। 

“হরি” এই ঢুইটা অক্ষর ধাহার জিহ্বা গ্রে সতত বর্তমান, তাহার 

আর কুরুক্ষেত্র, কাশী ইত্যাদি তীর্থে গ্রয়োজন কি? 

বু শান্ত্রালোচনা করিয়া, বহুদিন হইতে বারংবার বিচার করিয়া। 

ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নিতা নারায়ণের ধ্যান কর। 

ধ্যানেতে যেরূগ পাপ শোধন হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। 

হরিনামরূগ অগ্রিই পুনঞ্ন্মরূপ পাঁপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। 

গৃহমধ্যে বদ্ধ অগ্নি যেমন মন্দ মনা বাতাস পাইয়া! সমস্ত দগ্ধ করিয়! 

ফেলে, সেইরূপ চিত্তস্থিত বিষু, যোগাদিগের অস্তরস্থ সমুদায় পাপ 

দ্ধ করিয়া থাকেন। 

ইইসংসারে সকলেরই কর্ধান্সারে ফনলাভ হইয়া থাকে। কিন্ত 

সিদ্ধ ধান্তে যেমন অর হয় না__মেইরূপ বৈষ্ণবে কদাচ কর্মফল 
ঘটতে পারে না । সেই তক্তবংসল কৃপা করিয়া ভক্তের কর্মফল 

পূর্বেই সংহার করিয়৷ থাকেন। 



ত্ৈলিঙ্গ স্বামী 

মান্দ্রীজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানাগ্রামের হোলিয়। নামক স্থানে 

১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। হার আদি নাম শিবরাম। ইহার পিতা নৃপিংহ দেব 

যথাসময়ে পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় পুনর্ধীর বিবাহ করেন। 

তাহার প্রথম! স্ত্রী যখন দেখিলেন যে, তাহার দাম্পত্য-প্রণয়ের 

মধ্যে আবার একজন অংশীদার হইল, তখন তিনি পুত্রপ্রার্থী হইয়া 

ব্রতানুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত 

বিশ্বাস থাকার ব্রতান্ুষ্ঠটানের কয়েক বদর কাল পরেই তিনি এক পুত্র 

লাভ করেন। ঈশ্বরারাধনা করিয়। পূত্র গ্রাপ্ধ হওয়ার ইহার মাতা, পুত্রের 
নাম শিবরাম রাখেন। শিবরামের জননী অতি বুদ্ধিমতী, ধন্মপরায়ণা ও 

সদ্গুণসম্পন্না ছিলেন। শিবরাম মাতার সকল সব্গুণই প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন। বালাকাল হইতেই কোন প্রকার মিথযা। বা কুৎসিত ব্যবহার 

ইহার (নিকট প্রশ্রয় পাইত না। পঞ্চম বসর বয়সের সময় শিবরামের 

পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা পরলোকগত হইলে ইহার জননী বিদ্যাভ্যাসের 

জন্য ইহাকে গ্রামা-পাঠশীলায় পাঠাইয়। দেন। অসাধারণ মেধা ও 

বুদ্ধিশক্তি থাকায় অল্পকালের মধ্যেই ইনি সকল বিদ্যার পারদশী হইয়া! 
উঠেন। 

ইহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অনুরোধে 

বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। মাতা যতদিন জীবিতা ছিলেন, 

ইনিও ততদিন সংসারাশ্রম করিয়াছিলেন । ৪৮ বংসর বয়সে ইহীর মাতৃ- 

বিয়োগ হয়। মাতার অন্ত্ো্ট-ক্রিয়া সমাপন করিবার সময়, ইহার মনে 







ত্রৈলিঙ্গ স্বামী । ৯৭ 
শপ 

এরূপ বৈরাগা জন্মে যে, ইনি আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়। সেইস্থানে 

অবস্থিতি করেন। ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ইহার আত্মীয়-স্বজন কত 

অনুরোধ করেন, কিন্তু ইনি কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন 

নাই। শিবরাম আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপন 

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলেন, “ভাই! আমি আর পাপ 

সংসারে প্রবেশ করিব না। এতদিন মাতার অনুমতি পাই নাই বলিয়া 

পিঞজরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এক্ষণে 

মাতার অনুমতি পাইয়াছি, স্থতরাং এ অমূল্য স্থযোগ আর পরিত্যাগ 

করিব ন11” ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যখন বুঝিলেন, জ্যোষ্ঠের প্রতিজ্ঞা 

অটল, সংসারে আর লিপ্ত থাকিবেন না, তখন তিনি এ সমাধি স্থানে 

একটা কুটার নিন্নাণ ও আহীরাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শিবরাম 

সংসারের সকল জাল! হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সানন্দে তথায় যোগ 

অভ্যাস করিতে থাকেন । 

_ শিবরাম কয়েক বংসর কাল তথায় অবস্থিতি করির! তীর্থ পর্যটনে 

বহির্গত হন। ঘটনাক্রমে একজন অতি প্রাচীন সাধু ইহার নয়নপথে 
পতিত হন। শিবরাম এ সাধুকে প্রকৃত যোগী জানিতে পারিয়া তাহার 
শিষ্য হন। শিবরাম বিনা চেষ্টায় সদ্গুরু প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদসহ- 

কারে তাহার নিকট যোগশিক্ষা করেন। গুরুও শিবরামকে উপযুক্ত শিষ্য 

বিবেচনা করিয়া অকপটচিতে ইহাকে যোগশিক্ষা দেন। শিবরাম ইহার 
_ নিকট দীক্ষিত হইয়া “ত্রৈলিঙ্গ স্বামী” উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি ইনি 

জনসমাজে পত্রেলিঙ্গ স্বামী” বলিয়া বিখ্যাত। 

ব্রৈলিঙ্গ স্বামীর গুরুদেব দেহত্যাগ করিলে ইনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে 

গমন করেন, তথায় ইহার কয়েকজন শ্রিষ্যও হয়। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মনে 

করিয়াছিলেন যে, এ স্থানেই তিনি তাহাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময় অতি- 
জী-_৭ 



৯৮ জীবনী-সংগ্রহ 
স্পিস্পিস্পিসসসসসপসসিসসসি 

বাহিত করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইনি তথাকার কোন 

সন্্ীন্ত ব্যক্তিকে কালের করালগ্রাস হইতে মুক্ত করাক্স এবং অনেককে 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের অবস্থাসকল বলিয়া দেওয়ায় ইহার 
নিকট বিস্তর জনসমাগম হইত। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে ইহার 

যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত হওয়ায়, ইনি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নেপাল 

রাজ্যে গমন করেন। তথায় ইহার গুণ-গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়ায় 

পুনরাঁয় লোকে ইহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। উহাতে ইনি নিজে বিরক্ত 

হইয়া তিব্বতে গমন করেন; পরে তথা হইতে মানস-সরোবরে গিয়া 

মনের আনন্দে যোগাভ্যাস করেন । বহুদিবসাবধি নিজ্জনে যোগসাধন| 

করিয়া সিদ্ধ হইলে মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে আগমন করেন। ইনি কাশাতে 

আসিয়৷ প্রথমে কিছুকাল দশাশ্বমেধঘাটের উপর বসবাস করেন; পরে 

অসিঘাট, তুলসীঘাট প্রভৃতি কয়েকটা ঘাটে থাকিয়া পঞ্চগঞ্গার ঘাটে 

যোগাশ্রম নিম্াণ করেন। এ সময়ে ইনি অনেককে যোগশিক্ষা দেন এবং 

অমানুষিক কাঁধ্যকলাপ দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করেন। 

হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নাম বোধ হয়, আপনারা অনেকেই 

শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে জয়গোপাল কম্মকার নামক এক ব্যক্তি 

বাদ করিতেন। তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার তিনি সংসারের 

সকল ভার পুত্রদিগের উপর স্স্ত করিয়া কাণীধাঁমে গমন করেন। তিনি 

পুর্ব হইতেই স্বামীজীর নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন 3 বারাঁণসীতে উপস্থিত 

হইয়া তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সাধু 

সন্নযাসীদিগের উপর তাহার প্রগাট ভক্তি ছিল। তিনি নিত্য দেব-সেবার 

হ্যায় ইহার জন্য প্রায় প্রত্যহ কিছু ফলমূল এবং ছুপ্ধ লইয়৷ যাইতেন। 

কয়েক দিবস এইরূপ যাতীয়াত করিবার পর, কর্ম্মকারের উপর স্বামীজীর 

দৃষ্টি পড়ে। কর্মকার মহাশয় স্বামীজীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাকে 

০৯ পেস সিিস্পিসিপিসাসিসিশাসপাসি শি 



ত্রৈলিঙ্গ স্বামী । ৯৯ 
স্পস্ট 

সৌভাগ্যবান মনে করেন। এক দিবস কর্মকার কিছু বাস্তভাবে স্বামীজীর 

নিকট আপিয়। বলেন, “গুরুদেব ! আঁজ আমার বুকের ভিতর বড় ধড়ফড়, 

কর্ছে, কেন যে এমন হচ্চে, বল্তে পারি না, বৌধ হয় কৌন অমঙ্গল ঘটে 

থাকৃবে।৮ স্বামীজী কন্মকারকে বিশেষ চিন্তিত দেখিয়। তাহাকে আশ্বাস 

প্রদান করিয়া বলেন, “এখনি তোমার বাটার খবর আনিয়া দিতেছি, 

একটু অপেক্ষা কর” “স্বামীজী ক্ষণেকের জন্ত চক্ষু মুদিত করিয়া যাহা 
জানিতে পারিলেন, তখন আর তাহা কন্মকারের নিকট প্রকাশ করিলেন 

না। তিনি কন্মকীর মহাশয়কে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় আসিতে 

বলেন। কর্মকার সন্ধ্যার সমর আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বামীজী তীহাকে 

এই কয়েকটা কথা বলেন_-“আজ ভোর ছয়টার সময় তোমার জোষ্ঠ পুত্র 

বিস্ৃচিকা রোগে মারা গিয়াছে। তুম আজ রাত্রেহ তাহাকে স্বপ্লে 

দেখিতে পাইবে ।” স্বামীজীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়! 

জয়গোপাল বাবু বিশেষ মর্মাহত হন এবং অশ্রবেগ সম্বরণ করিতে না 

পারিয়৷ কীদিয়া ফেলেন। কন্মকার মহাঁশয়কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়! 

স্বামীজী যে কয়েকটা উপদেশ বলেন, তাহা এই 7 

“দেখ, বাপু! এক ইশ্বর ব্যতীত সকলই অনিত্য, কিছুই চিরস্থারী 
নয়। যাহা চিরস্থায়ী নয়, যাহা ক্ষণেক আছে, ক্ষণেক নাই, এমন যে সমস্ত 

বস্ত, তাহার জন্ত দুঃখ প্রকাশ কর! অজ্ঞানের কাধ্য। এই অজ্ঞানতাই 

মানুষের মনের একমাত্র আবরণ। এই সংসারের মধ্যে যাহাদের হৃদয় 

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মনে শান্তি পায় না। 

জ্তীন ও অজ্ঞান এই ছুইয়ে কত প্রভেদ, তাহা একটা সামান্ত দৃষ্টান্তে বুঝিয়া 

লও। আলোক ও অন্ধকাঁরে যেমন তফাত জ্ঞান ও অজ্ঞানে সেইরূপ 

তফাঁৎ। অন্ধকার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনীশক। 

অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে গাছকে যেমন মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, দড়িকে 



১৪৩ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 
পিপি 

সাপ বলিয়া ভয় হয়, ঠিক পথে চলিলেও যেমন মনে হয়, কোন বিপথে 

পড়িয়াছি, কিন্তু আলোকের দ্বারা যেমন সেই ভ্রম দূর হয়; সেইরূপ 

অজ্ঞানা ব্যক্তি এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়! দুঃখ পায়। য্খন তাহাদের 

জ্জানের বিকাশ হয়, তখন তাহারা এ ভ্রম বুঝিতে পারে। তুমি জিজ্ঞাস! 
করিতে পার, অন্ধকারে ওরূপ ভ্রম হয় কেন? অন্ধকাররূপ আবরণে 

ধর সকল বস্তু আবৃত থাকে বলিয়াই এরূপ ভ্রম হয়। আলোক এ 

আবরণ উন্মোচন করিয়া, উহাদের স্ব স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ 

করিয়া দেয় বলিয়াই, আমাদের আর ভ্রম হয় না। তোমার হৃদয় 

অজ্ঞান-রূপ আবরণে আবৃত, সেইজগ্য তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ 

শুনিয়। কাদিতেছ। বখন তোমার জ্ঞান জন্মিবে, তখন বুঝিতে পারিবে 

যে, এ পুত্র তৌমার কেহই নয়।” জয়গোঁপাল বাবু, স্বামীজীর নিকট 
পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এবং উপদেশপূর্ণ ব্তৃত! শ্রবণ করিয়! রাত্রিতে বাসায় 

আসিয়া শয়ন করেন। শেষ রাত্রিতে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখেন। পর- 

দিন জরুরি ( 010০) ) টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে পারেন, স্বামীজীর 

সকল কথাই সত্য । 

কাঁশার অসিঘাটের সন্নিকটে এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। মুত- 

ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, তাহাকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়৷ দিবার সঙ্ন্ন করে। 

যে স্থানে তাহারা সমস্ত আয়োজন করিয়া শবটা ভাসাইয়া দিবার উপক্রম 

করিতেছিল, দৈবযোগে স্বামীজী সেই স্থানের জলে ভাসিতেছিলেন। 

তিনি রোরুগ্ঠমান! ধূল্যবলুণ্ঠিতা অন্পবয়স্কা বিধবার মনোব্দেন! জানিতে 

পারিয়া সর্পদষ্ট ব্ক্তির নিকট আগমন করেন। তিনি কাহারও সহিত 

কোনরূপ বাক্যালাপ না করিরা অন্ুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা কিঞ্চিৎ গঙ্গা- 

মৃত্তিকা লইয়া, স্পষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে টিপিয় দিয়া গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত 
হইয়| গেলেন। বাহার! মৃতবাক্তির সংকার করিতে আসিয়াছিল, 
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তাহাদিগের মধ্যে কেহই ইতঃপূর্বে স্বামীজীকে দর্শন করে নাই। 
এদিকে স্বামীভী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইতে-না হইতেই সর্রদষ্ট ব্যক্তির অল্প 

অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল, চক্ষুরুনীলন করিয়৷ দেখিল, সে 

একটা বাঁশের থাটুলীতে বাধা রহিয়াছে । তাহার রূপ-যৌবনসম্পন্ন 
ষোড়শী স্ত্রী একপার্থে বাসিয়া ক্রন্দন করিতেছে । ক্রমেজ্ঞান বৃদ্ধি হইতে 

থাকায় ও শরীরে একটু শক্তিসঞ্চার হওয়ায়, উঠিবার চেষ্টা করিতে 

লাগিল। তাহাকে নড়িতে দেখিয়া তত্রত্য সকলেই আঁশ্চধ্য হইয়। গেল। 
সপনষ্ট ব্যন্তি কথা কহিয়া৷ বলিল, “আনার বীধন খুলিয়৷ দাও, কেন 

তোমর! আমাকে এরূপ অবস্থায় এখানে আনিয়াছ?” মুতব্যক্তিকে 

পুনজ্জীবিত হইতে দেখিয়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের চমক ভাঙ্গিল এবং 

লোকপরম্পরায় জানিতে পারিল, মৃতব্যক্তির জীবন-দাতা স্বামীজী ব্যতীত 

আর কেহই নহেন। 

অনেকেই স্বামীজীকে ঘোরতর শাতে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া 

ছুই তিন দিবস গঙ্গার জলে ভাপিয়া বেড়াইতে এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড 
রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসির! থাকিতে দেখিয়াছেন। কাশীতে 

আসিয়া অবধি ইনি কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত অন্ত কাহারও সহিত বড় 

একট! কথা কহিতেন না, এবং অন্বেষণ করিয়া কখন€ আহার করিতেন 

না। ভক্তগণ যে যাহা শ্রদ্ধা করিরা ইহার মুখে ধরিতেন, তাহাই 
ভক্ষণ করিয়৷ জীবনধূরণ করিতেন। কতকগুলি দুষ্টলোক ইহাকে ভণ্ড 

তপস্বী মনে করিয়। উপযুক্ত শান্তিগ্রদান করিবার জন্য প্রায় 'একনের 

আন্দাজ কলিচুণ, জলে গুলিয়! ছৃগ্ধের মত করে ) পরে উহা পান করাইবার 
জন্ত স্বামীজীর নিকট লইয়া যায়। স্বামীজী, দুষ্টদিগের মনোভাব বুঝিতে 

পারিয়া একবার তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, পরে অম্লানবদনে 

তাহার সমস্তই পান করিপ্পা ফেলেন। ছুষ্টেরা' ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের 
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কৃত ছুপ্ধের আস্বাদন পাঁইলেই স্বামীজী ক্রোধোন্মত্ত হইবেন, সেইজন্য 

উহারা উহার নিকট হইতে কিছুদূরে আসিয়। দাড়াইয়াছিল। যখন ছুষ্টের! 

দেখিল, স্বামীজী কোনরূপ সুখবিকৃতি না করিয়৷ সমস্ত গোলা-চুণ পান 

করিয়া ফেলিলেন, তখন ছুষ্টেরা স্বামীজীর চরণপ্রান্তে পতিত হই সকল 

অপরাধ ক্ষম] করিতে বলে। স্বামীজী উহাদের কোন কথায় কর্ণপাত 

না করিয়া, তাহাদের সম্ুখেই সেই পরিমাণে চুণ-গোলা প্রত্াবের সহিত 

বাহির করিয়া দেন। স্বামীজীর এই অসাধারণ ক্ষমতা! দেখির! হুষ্টেরা 

একেবারে স্পন্দহীন জড়পদার্থের স্ার বসিয়া রহিল । 

বৃটিশ-রাজ্ের মধ সব্ধসাধারণ সমক্ষে উলঙ্গাবস্থায় বসবাস করা 

আইনবিরুদ্ধ, সুতরাং কেহই উলঙ্গাবস্থায় থাকে না। কিন্তু স্বামীজী 

উলঙ্গ হইয়! কাশীর পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ধত্র বিচরণ করিতেন। পুলিস- 

গ্রহরীর! কয়েকবার তাহাকে সতর্ক করিয়া দের, কিন্ত ইনি তাহাদের 

কথার কর্ণপাত করেন নাই । একদিবস স্বামীজী উলঙ্গীবস্থায় ভাগীরথী- 

তীরে বসিয়া আছেন, এক্ূপ সময়ে একজন পুলিস-প্রহরী ইহার নিকট 
আগমন করিয়া ইহাকে থানার যাইতে বলে। স্বামীজী এ সময়ে বাহাজ্ঞান- 

শন্য হইয়া বসিয়াছিলেন, স্ৃতরাং প্রহরীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। 

কোন উত্তর না পাওয়ার সে আপনাকে কিছু অপমানিত বোধ করে এবং 

আপনার কটিদেশ হইতে রুল খুলিরা লইয়। তাহীর দ্বারা প্রহার করে। 

স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য তথার উপস্থিত ছিল। তাহার! এ কাধ্যে বাধ! 

প্রদান করায় প্রহরী রাগে অগ্থিশর্মা হইয়! থানায় সংবাদ প্রদান করে। 

এই সংবাদে কয়েকজন কনেষ্টবল আসিয়া বাহাজ্ঞানশূন্য স্বামীজীকে ঝোলায় 

করিয়া থানায় লইয়! যায়। পরদিবস ম্যাজিছ্লেট সাহেবের নিকট ইহার 

বিচার হয়। স্বামীজীর শিষ্যগণ স্বামীজীকে উদ্ধার করিবার জন্য উকীল 

নিযুক্ত করিয়াছিল। এ উকীল বিচারপতিকে বুঝাইয়৷ দেন যে, “ইনি 
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মহাযোগিপুরুষ, ইহার চিত্ত নির্বিকার, সুতরাং বন্ত্র পরিধান করিবার 

আবগ্তক করে না।” বিচারপতি উকীলের বক্তৃতা শুনিয়! স্বামীদী কিরূপ 

নির্তিকারচিন্ত সাধু, তাহা৷ পরীক্ষার জন্য আপনাঁর মধ্যাহ্ন জলযৌগের 

ভোজনাবশিষ্ট আহারীয় সামগ্রী ইহাকে আহার করিতে দ্রেন। হণমীজী 

সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন, “যগ্ঘপি আপনি আমার থানার 

কিয়দংশমাত্র আস্বাদন করেন, তাহা হইলে আঁমি আপনার প্রদত্ত খানা 

খাইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিব ন1।” এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ 

আপনার হস্তে মলত্যাগ করিয়! সর্বসমক্ষে অক্নানবদনে তাহা ভক্ষণ করিয়। 

ফেলেন। স্বামীজীর এই অমানুষিক কার্ধ্য দেখিয়া বিচারপতি ইহাকে 
উলঙ্গাবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করিতে অনুমতি দেন। | 

কোন সময়ে একজন প্রধান রাঁজপুরুষ কাশীর রাঁজবাটী রামনগর 
হইতে নৌকাযোগে ৬কাশীধামে আসিতেছিলেন। তিনি কিছুদূর 

আসিয়া স্বামীজীকে গঙ্গার জলে ভাঁসিতে দেখিতে পান। কাশীর মাঝী 

মোল্লারা সকলেই স্বামীজীকে জানিত। রাজপুরুষ স্বামীজীকে জলের 

উপর পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া! আশ্চ্যযান্বিত হইয়া জিজ্ঞাস! করেন, 

«ইনি কে?” মাঝীর! বলে, “উহা'র নাম ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, উনি বড় সাধু” 

রাঁজপুরুষের সহচর ব্যক্তি পূর্বে স্বামীজীর নীম শুনিয়ছিলেন মাত্র, চোখে 

কখনও দেখেন নাই | তিনি স্বামীভীর নাঁম শুনিয়া উহার বিশেষ সুখ্যাতি 
করেন । সহচর ব্যক্তির মুখে স্বামীজীর সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তিনি নৌকা- 

খানি তাহার নিকটে লইয়! যাঁন। নৌকা নিকটস্থ হইলে তিনি বিশেষরূপ 

অনুনয়-বিনয় করিয়া তীহাকে নৌকায় উঠিতে বলেন, স্বামীজীও বিনা 

আপত্তিতে নৌকার উঠেন। রাজপুকুষ স্বামীজীকে পাইয়া অত্যন্ত আহলা- 

দিত হন এবং তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে থাকেন। বিলাশীদীর 

সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই, তিনি কালা ও বোবার স্তায় চুপ করিয়া বসিয়া 
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০৯/৯াস্পিস্পিসিস্পিসিশসি পিসি সিস্পিশিশাস্পিসস্পিসপাস্া সিসি িসিসািসিসাস্পি পিসি সি 

রহিলেন। নৌকাখানি প্রায় মাঝ-গঙ্গার আসিয়াছে, এরূপ সময়ে স্বামীজী 

মনের খেয়ালে রাজপুরুষের নিকট যে একখানি তলবার ছিল, তাহা 

দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। রাঁজপুরুষ তাহার মনোভাব বুঝিতে 

পরিয়া আপনার কটিদেশ হইতে তরবারিখানি নিষ্কাষণ করিয়া তাহাকে 

প্রদান করেন; কিন্ত দৈববশতঃ উহা! স্বামীজীর হস্ত হইতে নদীজলে 

পড়িয়। যায়। ইংরাঁজ-বাহাছুর-প্রদত্ত সম্মান-স্থচক অসি, নদীগর্ভে নিহিত 

হইল দেখিয়া তিনি স্বামীজীর 'প্রতি অতিশয় কুষ্ট হন এবং কয়েকটা 
কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। নৌকা পরপারে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে, 

স্বামীজীর প্রধান শিষ্য রাজপুরুষকে রাগান্বিত দেখিয়া যোঁড়হস্তে মিনতি 

করিয়া তাহাকে বলেন, “মহাশয় আপনি রুষ্ট হইবেন না, আমি ডুবুরী 

দ্বারা আপনার তরবারি উঠাইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি ডুবুরীর 
অন্বেষণে প্রস্থান করেন। এদিকে স্বানীজী শিষ্যকে বিস্তর কষ্ট পাইতে 

হুইবে ভাবিরা, সেই নৌকোৌপরি বসিয়া! জলে হস্ত ডুবাইবা মাত্র তিনখানি 
তরবারি তাহার হস্তে আইসে। তিনি সেই তিনখানি তরবারি লইয়া 

রাজপুরুষের হস্তে প্রদান করেন এবং তীহার থানি চিনিয়া লইতে বলেন।। 

রাজপুরুষ এই অলৌকিক ব্যাপার দশন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়৷ পড়েন 

এবং নিজ অপরাধের জন্ ক্ষমা প্রার্থনা করেন । রাজপুরুষ আপনার 

তরবারি চিনিয়া লইতে অপারগ হওয়ায় স্বামীজী তাহাকে তাহার 

তরবারিখানি দিয়া অপর দুইথানি নদীজলে ফেলিয়া দেন। 

এক সময়ে পৃথ্থীগিরির শিষ্য রাজঘাটে আসিয়৷ অবস্থিতি করেন। 

তিনি এক দ্দিবস স্বামীভীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এ সময়ে 
স্বামীজীর নিকট অনেক বাত্তি বসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া স্বামীজীকে 

কয়েকটা কথা৷ বলেন। পরে উভয়েই সকলের সমক্ষে সেইস্থান হইতে 

নৃশ্ত হইয়া যান। প্রায় অর্দদণড কাল পরে সকলেই তাহাকে আবার 
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সেই স্থানে দেখিতে পান, কেবল পূথীগিরির শিষাকে আর কেহই দেখিতে 

পাইলেন না । 
সেই সময়ে দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন প্রসিদ্ধ ৰাগ্দী ৬কানাধামে 

আসিয়াছিলেন। হিন্দুদেবদেবীর উপাসনার অসারত্ব প্রমাণ ও অবথা 

নিন্দীবাদ করিয়! সাধারণ লোকদিগকে স্বীয়ধর্মে আনিবাঁর চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন। স্বামীজীর কয়েকজন শিষা দয়ানন্দের সকল কথ! স্থীয় প্রভুকে 

নিবেদন করেন। স্বামীজী ইহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ 

ঠাকুরের হস্তে একটুকুমাত্র কাগজে কি লিখিয়! উক্ত বাণী প্রবরের নিকট 

পাঠাইয়া দেন। দরয়ানন্দ উহ! পাঠ করিয়। কাণী পরিত্যাগ করেন। 

মুঙ্গের ডিন্পেন্সারীতে শ্রীউঘাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি 
কম্পাউগ্াঁরী করিতেন। ভিনি একবার ৬কাঁশাধামে আসিয়া স্বামীজীর 

সেবায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ৮কাণাধামে প্রথম পদার্পণ 

করিয়া তাহার মনে “পুনর্জন্ম আছে কি না,” এই প্রশ্নের উদয় হয়। 

ইহার মীমাংসার জন্ত তিনি স্বামীজীর নিকট গমন করেন। প্রথম দিন 

তিনি স্বামীজীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রশ্নটা জিজ্ঞামা৷ করিবার জন্ত সময় 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাহার এ প্রপ্ন জিজ্ঞাসা 

করিবাঁর পূর্বে অন্গুলীর সঙ্কেতে তাহাকে সেই স্থান হইতে চলিয়! 

বাইতে বলেন। তিনি একটু থাকিতে ইচ্ছা করিলেও স্বামীজীর দেবকগণ 

তাহাকে প্রীঘ্্ সেইগ্ান পরিত্যাগ করিতে বলেন। ন্বামীজীর হদৃশ 
ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ষচিত্ে বাঁসায় প্রত্যাগমন করেন। দ্বিতীয় দিবসেও 

ধরন্ূপ ঘটিল। তুতীয় দিবসে মনে করিয়াছিলেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর না 

লইয়! বাসায় দ্িরিবেন না, কিন্তু প্রশ্ন করিবার অবসর পান নাই। এইরূপ 

ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল যাতায়াত করিয়া তিনি দৃট়গ্রতিজ্ঞ হন যে, কল্য 

তাহাকে এই প্রশ্ন করিবই করিব। আমি মহাপাপী বলিয়াই তাহার 
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নিকটে স্থান পাইতেছি না। পরদিন উমাচরণ বাবু স্বামীজীর নিকট 

আপিলে তিনি পূর্বদিনের স্তায় তাহাকে যাইতে বলেন। কিন্তু উমাচরণ 
বাবু “আমি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে,” এই কথা বলিতে 

বলিতে তীহা'র পদদ্য় ধারণ করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কীদিতে থাকেন। 

স্বামীজী তাহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই তাহাকে বসিতে বলেন। 

তীহার ছুঃখাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে স্বামীজী তীহাঁকে সন্ধ্যার সময়ে 

আসিতে আদেশ করেন। উমাচরণ বাবুর সংক্ষন্ধচিন্ত আশ্বস্ত হইলে, তিনি 

বাসায় ফিরিয়া! আইসেন এবং সন্ধার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। সন্ধ্যা 

সমাগত হইলে তিনি স্বামীজীসকাশে গমন করেন, স্বামীজীও তীহাকে 

উপবেশন করিতে বলেন। ন্বামীজীর আশ্রমের মহাদেব এবং কালীমুর্তির 

আরতি শেৰ হইলে, তিনি তাহার মৌনবরত ভঙ্গ করিয়া বলেন, “দেখ, তুমি 
যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিরাছ, তাহা সত্য । ত্রিকালদর্শী 

আত্মতত্বঙ্ঞ মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত 

সিদ্ধান্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য । জীবের স্ুরৃতি ও দুদ্কৃতি 

অনুসারে স্থুখদ্বঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মীন্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।” 

স্বামীজী তাহার মনের ভাব কিরূপে জ্ঞাত হইলেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি 

অবাক্ হইয়া গেলেন। সেই দিবস হইতে স্বামীজীর উপর তীহার প্রগাঢ় 
ভক্তি জন্মে। উমাচরণ বাবু তাহাকে সৌংস্থকে জিজ্ঞাসা করেন, 

গুরুদেব! আমি কি এমন পাপকাধ্য করিয়াছি, যাহাতে আপনার 

অনুগ্রহলাঁভে ৰঞ্চিত হইয়াছিলাম ?” ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলেন, পতুমি 
অমুক সময়ে এইব্প অন্তায় কাঁধ্য করিয়াছ, এত বৎসর বয়সের সময় অমুক 

স্থানে এইরূপ কুকার্ধ্য করিয়াছ, আমি তোমার মুখ দর্শনই করিতাম 

না, কেবল দেব-দ্বিজের প্রতি তোমার সামান্য মাত্র ভক্তি আছে বলিয়া 

তোমাকে এখানে বসিতে বলিয়াছি। পূর্বজন্মে তুমি চণ্ডালের ঘরে 
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পপি সপাপা্পিসিসীসপাস্শি সপাটিপাটিরসিক সরস সিিসিলাসিস৮৯৮৯৮৯৪ দীপ চিল শিস ্পাস্পিসিপািপ সপাাসিপাস্পি্সিপিস্পিসিলাসসির্প সিিসিকাসাসিপাসছিপসিপানশী 

জন্মিয়াছিলে। হেই সময় ব্রাহ্মণ আর দেবতার প্রতি তোমার অসাধারণ 

ভক্তি ছিল। গৌই তক্তির জোরে তু'ম এবার ব্রাঙ্গণ-কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ। কিন্ত তুমি যে পাপকার্ধ্যসকল করিয়াছিলে, তাহাতে ইহজন্মে 

তোমার সেই ভক্তি ও বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে, তাহা 
সামান্য মাত্র” উমাচরণ বাবু তাহার গুপ্ত ও কুৎসিত কা্যদকল 
স্বামীজীর মুখে শুনিয়া অণাক্ হইয়া গেলেন। 

উমাচরণ বাবুর সহিত স্বামীজীর যখন এইরূপ গুরুশিষা সম্বন্ধ হয়, 

তখন ম্যাডাম ব্রাভাট্স্কি ও কর্ণেল আলকট বোম্বাই নগরীতে আপিয়া 

থিওসফিকাঁল দোসাইটা নাঁমে সভা স্থাপন করিয়া অদ্ভুত যোগশাস্- 
বিগ্বার মহিম| প্রচার করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটা অলৌকিক, 

কাধ্যসাধন করিয়! তাহার যোগসিদ্বিশক্তির প্রভূত পরিচয় দিতে- 

ছিলেন। উমাঁচরণ বাবু স্বামীজীকে এ বিষ্ভাবতী শ্রেচ্ছ মহিলার যোগসিদ্ধি 

কিরূপে হইল, জিজ্ঞাস! করায়, স্বামীভী বলিয়াছিলেন, “ও সব যোগসিদ্ধির 

ফল নহে, যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই ইব্জাল মাত্র, উহা! শীঘ্বই 

ধর! পড়িবে ।” বন্তৃতঃই তাহার কিছু দিবস পরে ম্যাডাম কুলুম নায়ী এক- 

জন থুষ্টিয় মহিলা ব্ল্যাভাটুস্কির সহচরী হইয়া! তাহার মাক্রাঁজ নগরাস্থ 

গুরুগৃহের গুপ্তঘটনাবলী প্রকাশ করিরা দেয়। সংবাদ পত্রে ইহা 

সমালোচিত হইলে চারিদিকে গণ্ডগোল পড়িয়। যায়। এই ঘটনার পর 

হইতেই ম্যাডাম ব্র্যাভাট্স্কির আর কুহক-নিদ্যার পরিচব পাওয়া যায় 

নাই। 

কলিকাতার কোন উকীল বাবু একবার কাণা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। 

সাধু সন্যাসীদিগকে তিনি বড় বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ত্রেলিঙ্গ স্বামী- 

কেও ভণ্ড বলিয়া জানিতেন। এক দিবস তিনি তাহার কোন বন্ধুর অনু- 

রোধে তাহাকে দেখিবার জন্য গমন করেন। এ সময়ে স্বামীজী মণিকর্ণিকা 



১০৮ খীবনী-সংগ্রহ 
শিিসিপিসিলাসিপাসপিপিসপিপিসি শীল পল পি পাশ িপীন শা্টি পপি পতিপ১০৫ িসিপাস্পনিশপিস্সিত অাসিবাসিপসলী 

ঘাটের ত্র ব্রহ্মনলের উপর বসিযাছিলেন । যে সময়ে তিনি স্বামীজীর নিকটে 4 

ঈাড়াইয়া তাহীকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বা:জীর দৃষ্টি তাহার 

উপর পতিত হয়। তিনি তখনই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে 

যাইতে ইঙ্গিত করেন । বোধ হয়, উকীল বাবু তাহার ইসাঁরা বুঝিতে পারেন 

নাই, মেইজন্ তিনি মেই স্থান পরিত্যাগ না করিয়৷ আপনার বন্ধুর সহিত র 

স্বানীক্গীর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। স্বামীভী তাহার একজন ': 
শিষ্যকে কয়েকটী কি কথা বলার, এঁ শিষ্য উকীল বাবুকে সেই স্থান হইতে 1 

কিছু অন্তরে সরিয়া যাইতে বলেন। উকীল বাবু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা: 
করায়, তিনি তাহাকে এই কথাগুলি বলেন, “গুরুজীর দ্বারা জানিলাম, 

আপনি ভয়ানক পাপী। আপনি যাহার গর্ভজাত কন্তাকে বিবাহ করিয়া 

ছেন, তাহারই সহিত কি ন| গুপ্ুভাবে রতিক্রীড়! করিয়া থাকেন। আপনি 

অমুক স্থানে অসুকের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। অমুকের কন্ঠ! আপনার 
শাশুড়ী। আপনি তাহারই ধর্মনীশ করিয়াছেন। আপনার যদি স্বামী- 

জীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, আপনি উহার সীমানার বাহিরে দীড়াইয়া 

দেখুন” উকীল বাবুব বন্ধু এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কিছু বিশ্মিত হন 

এবং অনুসন্ধান দ্বার! জানিতে পারেন, স্বামীজীর প্রত্যেক কথাই সত্য । 

১৮০৫ শকাবে ৬কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ভে ত্রেলিঙ্গ স্বামী “লাট” 

নামক একটা প্রস্তর-নির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কয়েক 

দিব পরে পঞ্চগঙ্জার উপরে যে আশ্রমে তিনি বান করিতেন, সেই 

আশ্রমে মহা সমারোহে পত্রৈলিঙ্গেশ্বর” নামে আর একটা শিবলিঙ্গ 

সংস্থাপিত করেন। মঙ্গলপ্রসাদ নামক একজন শিষ্য উহার সেবক হন। 

উক্ত আশ্রমে স্বামীজীর একটা প্রতিমৃন্তিও বিদ্যমান আছে। 
১৮০৯ শকান্দের পৌষমাসের শুক্লা একাদশীর সায়ংকালে ইনি দেহত্যাগ 

করেন। মৃত্যুর একমাস পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অমুক দিনে 



ব্ৈলিঙ্গ স্বামী । 
১০৯ 

পাস িসিপিসিিসপাপা সা াপিসিসি ৩ 

৯ি্াশাসিসিিউসিসিস্পিসিসিস
িসিিসিসপিিসপসিসিস সি স্৯এিস্িিি 

তার কালপূর্ণ হইবে এ দিন সমাগত হইলে ইনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে 

উগধুক্ত-স্থানে আদিয়া' যোগাসনে উপবিষ্ট হন ও স্থিরভাবে দেহত্যাগ 

। করেন। ইনি ২৮* দুই শত আগী বংসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । ইনি 

ৰ | হিন্দু ছিলেন, হিনদুরীতিতে গবিত জীবন গঠন করিয়া হিনুর্শেরই 

. চরমোংকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

|. মহাত্মা ত্ৈলি্ স্বামী-প্রনীত উপদেপপূর্ণ “মহাবাকা-রদ্াবলী” নাম 

॥ একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাঁওয়। যায়। 



নারায়ণ স্বামী। 

১৮৩৭ শকান্দের ত্র মাসে শুক্লানবমীতে (১৭৮০ থৃষ্টাবে ) অযোধ্যা 

নগরের চারি ক্লোশ উদভরে “চুপিয়” নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে নারুরণ 

স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নান হরিগ্রসাদ। হরিগ্রসাঁদ 

সামব্দৌর় কৌথুমী শাখার সাবর্ণ গোত্রীয ত্রাঙ্গণ ছিলেন। ইহার 
ঘনস্তাম, রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারাঁম নামে তিন পুত্র ছিল। ঘনশ্তামের 

বয়স যখন দশ বংপর, তখন | ইহ্রমাতা ও পিতার মৃত্যু হয়। মাতা" 

পিতা | পরনৌক গমন করিলে ইহার মনে এনপ বৈরাগ্য জন্মায় যে, 

ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়! দ্বাদশ বৎসর বয়সে তীর্থ পরিভ্রমণে 

বহির্গত হন। ইনি বদরিকাশ্রম, “কৈদারনাথ, কাশীধাম, শ্রীক্ষেত্ 

প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে জটাকৌপীনধারী, মুগচশ্ব- 

বাবহারী হইয়! গড়েন। ব্রিবিধ শান্্ালোচন! করিয়। ইহার এরূপ জ্ঞান 

জন্মিযাছিল যে, কূটতর্কসকল উভিসহজে মীমাংসা করিয়া! দিতে পারিতেন। 
নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও নানা চু ৪৬ সহিত আলাপ-পরিচয় 

করিয়া ১৯ বৎসর বয়সের পর তিনি কাঠিয়াগড় প্রদেশে উপস্থিত হন, 
পরে জুনাগড়ের নিকট শ্রীলোজ গ্রামে আসিয়া রামানন্দী সম্্রদায়ে দীক্ষিত 
হন। রামানন্দ স্বামী & সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি উপযুক্ত শিষা 

পাইয়। অতি যত্বের সহিত নানাবিধ বিষয়ের উপদেশ দেন। রামানন স্বামী 

যখন দেখিলেন, ঘনস্ঠাম সর্বাবিষয়ে উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি ইহার 

ঘনগ্তাম নাম পরিবর্তন করিয়! নারায়ণ স্বামী নাম গ্রদান করেন। 



নারারণ স্বামী । ১১১ 

রামানন্দ স্বামী দেহরক্ষা করিলে নারায়ণ স্বামী তাহার পদপ্রাপ্ত 

হন। ইনি এইরূপে রামানন্দী সম্প্রদায়ের আচাধ্ায হন। ১৮০৪ 

ৃষ্টাে ইনি আপন শিষ্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়! আই্ষদাবাদৈ- 

গিয়! আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। ১৮১১ খুষটানসে ভাউ- 

নুগ্রব্ররাজোর গড়হড়া নামক স্থানে চষ্প্রচীর করিয়। ৮০* শত উশিষা 

প্রাণ হন। উহার ধশ্মোপদেশে /ন্ পশুপক্ষীদিগেরও মনে ধশ্মভাৰ 

জাগরুক হইত। ১৮২৯ খুষ্টাযর্জ নারায়ণ স্বামী গড়হজ গ্রামে “দাদা- 

ঘকাছরের দরবার” নামকর্মীনির নিম্মাণ করাইতে করাইতে জো্ট মাসের 

শুরদশনীতে দেহরক্ষা করেন। শিব্াগণ তাহার দেহ দাহ করিয়া 

তদ্রপরি এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়! তন্মধ্যে ইহার গদচিন্ন স্থাপন 

করেন। মৃত্রাকালে ইহার সন্্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু 

বর্তমান ছিল। 



রামদাস স্বামী। 

মহারাপ্রদেশে গোদীবরী নদ'র উত্তর তীরে *্বীড়” পরগণার সন্নিকটে 

জ্থু গ্রামে কূর্ধ্জীপন্ত নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহার 

পত্রী রাণু বাঈ, অতিশয় দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন। দেঁবতাদিগের 
অন্ুুগহে রাণু বাই ১৬০৯ খুষ্টান্ে সুলক্ষণসম্পন্ন এক পুন্র গ্রসব করেন।' 

স্্্যজীপন্ত ও রাঁণু বাঈ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, সেইজন্য ইহারা 

পুত্রের নাম রামদাস রাখেন। সপ্তম বংসর বদের সময় রামদীসের 

উপনয়ন-সংস্কার সম্পন হয়। ঈশ্বরান্ুগ্রহে এ সময় হইতে ইহার ধনে 

মতি জন্মে। রামদাস যৌবন-সীমায় উপস্থিত হইলে, ইহার আত্মীয়- 
স্বজনের! ইহার বিবাহ-সন্বনধ স্থির করেন। বিবাহের দিবস পাত্র আত্মীয়- 

স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পাত্রী-গৃহে উপস্থিত হন। বিবাহের সময় 

উপস্থিত হইলে পাছে শুভলগ্ ভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে পুরোহিত মহাশয় 

কন্তাকর্তা ও অন্ঠান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি “লাবধান” এই বাক্য প্রয়োগ 

করেন। পুরোহিতের এই বাকো সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, বিবাহের 
সময় উপস্থিত হইতেছে, পাছে লগ্ত্রষ্ট হইয়া যায়, এই জন্ত উনি সকলকে 

সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু রামদাসের মনে অন্য ভাবের উদর 

হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এঁ “সাবধান”-বাক্য পুরোহিত মহাশয় 

আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। সংসাঁরবন্ধন অতি দুঃখজনক, ইহাতে 

সুথ ও শান্তির লেশমাত্র নাই। আমার সেই সময় উপস্থিত দেখিয়াই 

পুরোহিত মহাশয় আমায় ইঙ্গিতে সাবধান হইতে বলিলেন। রামদাস 

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। 



রাঁমদাস স্বামী | ১১৩ 
পপিিসিস্পিসপিস্পিসসি পিসি 

রামদীসের পিতা সভাস্থলে অপমানিত হইয়া পুত্রের অনুসরণ করেন 

ও পুত্রকে নানামতে বুঝাইয় বাটা প্রত্যাগমন করিতে বলেন। রামদাঁস 

পিতার ঘুক্তি ও উপদেশপূর্ণ বাকাসকল শ্রবণ করিয়া বলেন, "আমি 
ভোজনে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্ত ভোজ্যদ্রবা বিষমিশ্রিত জানিয়৷ উহা! 

পরিত্যাগ করিয়াছি। কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্যই লোকে 

বিবাহ করিয়া থাকে ; বিশেষ সুন্দরী স্ত্রাৰ জন্ত লোকে লালায়িত। 
১০০ 

মূঢব্যক্তিরা সেই স্ত্রীকে পালন করিতে করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবন 

অতিবাহিত করে । দুর্দান্ত কাল তাঁহাদের শিথাকর্ষণ করিতেছে জানিয়াও 

প্রবৃদ্ধ হয় না? অতএব পরমা্থহানিজনক আঁকিঞ্চিংকর বাক্যসকল 

আমাকে প্রয়োগ করা আপনার উচিত নর । আপনি গৃহে প্রত্যাগমন 

করুন, আমিও শ্রীরানচন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান করি। কৃর্ধাজীপন্ত পুত্রের 

মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিরা৷ এবং পুত্রের মনে বৈরাগ্যের উদর হইয়াছে 
জানিতে পারিয়, ভগ্লোংসাহে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। রামদাসও 

পিতার অনুমতি লইয়া তপন্তার্থ গমন করেন । 

রামদাস স্বামী কযেক বৎসর কাল কঠোর তপস্তা করিয়া সিদ্ধ হন। 

ইনি রামভক্ত ছিলেন বলিয়া, ভগবান্ হহাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেই 

নবদ্রর্বাদলশ্াম্মুত্তিতে দর্শন দেন। এইরূপ কথিত আছে যে, রামদাস 

পাণ্ডারপুর নামক কোন ভীর্থে গমন করিয়া দেখেন যে, তথাকার দেব- 

মন্দিরে শ্রীরুষ্কমুণ্ডি প্রতিষ্িত। ইনি সেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া রামচন্দ্রের 

ুগ্তি ধ্যান করেন। ভক্তবংসল হরি, ভক্তের মনোবাঞ্ণ পুর্ণ করিবার জন্য 

ইহাকে শ্রীরামচন্ত্র, মুক্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন। 

১৬৩৩ খুষ্টান্দের ফাঁন্তন মাসে রাঁমদাঁদ তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। 

তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। 

ভারত ভ্রমণ সময্মে তিনি রামোপাসনার প্রচার করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ 

জী--৮ 



১১৪ জীবনী-সংগ্রহ. 
পাশ উপাাসাসিসপাসিশসিিসিস্ি সিসি সাশাসিসিপসিস্াসি 

থৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রামদাঁদ মহাবালেশ্বরে আশ্রম স্থাপন করিয়া 

তাহাতে শ্রীরামচন্দ্ের মুদ্তি প্রতিষ্ঠ| করেন। 

রামদাঁদ বে একগন প্রধান সাধুপুরুষ, তাহা সকলে অবগত হইলে 

এর স্থানে জনসমাগম হইতে থাকে । লোকজনের যাতায়াতে ইহার কার্যে 
ব্যাঘাত জন্মাইতে থাকায়, ইন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়! পর্বত-গুহায় 

গনন করেন। 

রামদাস শ্বামীর যশ£ঃসৌরভ দিগৃদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে মহারাষ্্রী় 
নৃুগতি শিবাজা৷ ইহার সহিত উত্ত মন্দিরে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন।, 
কিন্তু সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তগ্রমনোরথ হইয়! ফিরিয়া যান ও স্বামীজীর 

উদ্দেশে নানাস্থানে লোক প্রেরণ করেন। অনন্তর শিবাজী গোদাবরী 

নদীর তীরবন্তী “নাসিক” নামক স্থানে ইহার সাক্ষাত্লাভ করেন ও 

দীক্ষাপ্রার্থী হন। কিন্ত স্বামীজী ইহাকে দীক্ষিত না করিয়া এই মাত্র 
বলেন, “বৎস! তোম|কে সর্বদা রাজকার্ষ্যে ব্যাপুৃত থাঁকিতে হইবে, 

অতএব তোমায় কিন্ধেপে দীক্ষিত করিব?” শিবাঁজী ছাড়িবার পাত্র 

নহেন। দীক্ষিত হইবার জন্ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় স্বামীজী তাহাকে 

আপনার পাদোদক দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। শিবাজীর 

গুরুভক্তি অতি প্রবল ছিল। তিনি কোন বিপদের সুচনা দেথিলেই 

গুরু রামদাস স্বামীকে মনে করিতেন ও তাহার নিকট গিয়া যথাযথ 

সমস্ত ব্যক্ত করিতেন । 

যে সময়ে মোগলেরা তাহার রাজধানী আক্রমণ করে, সেই সময়ে 

তিনি তীহা'র গুরু রামদ।স স্বামীর নিকট গমন করেন। রামদীস স্বামী 

চিন্তাযুক্ত শিবাজীকে দেখিয়াই বলেন, “শিবাঁজি ! তুমি এখানে কি জন্ত 

আপিলে? তুমি কোন চিন্তা করিও না, যুদ্ধে প্রস্তুত হও, এ যুদ্ধে তুমি 

জয়ী হইবে।” শিবাজী গুরুর মুখে হঠাৎ এরূপ বাণী শ্রবণ করিয়! ঈশ্বর- 

সপািপপ৮ সিএসএস সপাস্পাসিসপাস্পিসসিসিিিশিসপিস্পি সপ সপিসিসপিস 



রামদীস স্বামী। ১১৫ 

জ্ঞানে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। স্বামীজীর এ ভবিষ্যদ্বাণী 

ফলবতী হইয়াছিল ;-_শিবাজী এ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। 

রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অমানুষিক কাধ্য করিয়া! গিয়াছিলেন। 

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক সময়ে জলশৃন্ত স্থানে অর্ধিহত্ত- 

পরিমিত ঘুত্তিকা খনন করিয়া কতকগুলি পিপাসার্ভকে অপরিমিত 

পরিষ্কার পানায় জল পান করাইয়াছিলেন। ১৫৭৭ শকান্বের জ্যৈষ্টমাসে 

ইহার জননীর মৃত্যু হয়। স্বামীজী ইতিপূর্ব্বে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া 
মাতার সদগতির জন্য মৃত্যুর একদিবস পূর্বে গৃহে আসিয়া! উপস্থিত হন। 

ুস্থৃকায়।৷ রামদাস-জননী জানিতেন না যে, কয়েক ঘণ্টাকাল পরে তাহার 

জীবনান্ত হইবে। বছদিবস পরে মাত পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া 

ব্লিয়াছিলেন, প্রামদাঁস! এতদিন পরেকি তোর ছুঃখিনী জননীকে 

মনে পড়িল ?” মাতার এই কথা শ্রবণ করিয়৷ রামদাস বলিয়াছিলেন, 
“মা! কাল আর তোমার দেখিতে পাইব না, সেইজন্য আমি একবার 

তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।” 

শিবাজী নিজ গুরুর সন্মানার্থ ১৫৭২ শকাব্দে সঙ্জনগড় নামক স্থানে 

একটা মন্দির নিম্মীণ করাইয়া দেন। উহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। 

রামদাসের “আধরাই” নান্লী দেবী, ধ মনির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

মহাত্মা রামদাস স্বামী ১৬৮১ খুষ্টাব্ধে দেহরক্ষা করেন। ইনি অনেক 

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তন্মধো প্দীস-বোধ” ও মনঃসববন্বীয় শ্লোকই 

স্থবিখ্যাত।* 

স্পা শিরা 

»৮৪ % বীমদাস স্বামীর বিস্তৃত জীবনী এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিবার 

ইচ্ছা রহিল। ও * 



ভাঙ্করানন্দ মরম্বতী | 

১৮৯০ সম্ঘতের আশ্বিন দানে শুর্লামপ্তমী ভিথিতে অর্দরাত্রি সময়ে 

কাণপুরের অন্তর্গত “মৈথেলালপুর” গ্রামে মহীস্তা ভান্করানন্দ সরস্বতী 

জন্মগ্রহণ করেন। ভার পিতার নাম মিশ্রলাল গিশ্র। ইহারা সাদ- 
বেদীয় কনৌজ ্রাঙ্গণ। মিশ্লাল সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও" 

পুরাণে তাহার বিশেষ বুংপত্তি ছিল। মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বাশী জন্ম- 

গ্রহণ করিলে, মিখলাল পুত্রের নাম “মতিরাম” রাখেন। অষ্টম বৎসর 

বয়সে মতিরামের উপনরন হয়। এ জময়ে প্রচলিত রীত্যনুসারে 

মিশ্রলাল মতিরামকে পাঠাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়। দেন। যর 

ও অধ্যবসীয়ের গুণে সপূদশ বংসর বরনে মতিরাম একজন অদ্বিতীয় 

পর্ডিত হইয়া উঠেন। মতিরামের বয়ন যখন দ্বাদশ বংসর, সেই সময়ে 

তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ বংসর পরে একটা পুত্রসন্তান 

জন্মে; কিন্ত পুত্রটা কালের কুটিল-কটাক্ষে পতিত হওয়ায় শৈশবেই ইহ- 

লীলা সম্বরণ করে। পুত্রের দৃত্যুর অব্যবহিত পরে মতিরামের মনে 

বৈরাগোর উদয় হয়। তিনি এ সময়ে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়। 

বৈরাগ্যপথে ধাবিত হন। গৃহ হইতে বাহিগ্গত হইয়া প্রথমে ইনি উজ্ঞ- 

য়িনী নগরে আইসেন। এই স্থানে উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
নিকট “যোগমার্গ-নিদরশশক” গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন ও যৌগাত্যাসে রত 

হন। কয়েক বংসরকাল উজ্ঞয়িনী নগরে বসবাস করিয়া মতিরাম 

গুজরাট ও মালব দেশে গমন করেন। তথায় মাত বংদর কাল বাস 

করিয়া সমগ্র বেদান্ত শান্তর অধ্যয়ন করিবার পর, তিনি উজ্জয্িণীতে 
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চি 

পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ে প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীপুর্ণানন্দ 
সরস্বতীর সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ সরস্বতী, মতিরামকে 
উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, দীক্ষিত করেন ও মতিরাম নামের পরিবর্তে 

“শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী,” এই নাঁষ প্রদান করেন। এ সময়ে 

মতিরামের বয়স সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ভাঙ্করানন্দ স্বামী 

এঁ আশ্রমে কিছুদিবস বাস করিয়া কাণাধামে আগমন করেন। কাশার 

দর্গাবাড়ীর নিকটস্থ আনন্দবাগে ইহার আশ্রম নিশ্মিত হয়। কয়েক 
মাসকাল ইনি এঁ আশ্রমে থাঁকিয়। কতেপুরের অন্তত অশনিপুরে আইমেন 

ও তথা হইতে কাঁণপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন। ইহার 

কিছু দিবস পরে, স্বামীজী কেবলমাত্র কৌপীন পরিধানপুর্রবক ভারতের 

সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, কাঁণাধামের সেই আনন্দবাগের আশ্রমে 

পুনরায় আগমন করেন। কথিত আছে, ভারতের প্রা সকল তীর্থ 

তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। 

বদরিকাশ্রমে যাইবার সময় পথিমধো তুধার পতন হওয়ায় স্বামীজী 
অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। থাতে তাহার সমুদর অঙ্গ অবশ হইয়া 

গিরাছিল ও তিনি পথিমধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন। তৎকালে 

তাহার সেবা-শুশ্রষা করিবার জন্য সঙ্গে কেহই ছিল না। এই ঘটনার 

কিয়ৎক্ষণ পরে, এক মহাজন সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি 

উহ্থার এ্ররূপ বিপন্নাবস্থা দ্রশন করিয়া সেবা-শুশ্রার দ্বার তাহার প্রাণ- 

রক্ষা করেন। এই স্থানে সাঁধু অনন্তরামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 

বেদান্ত-বিদ্বার সাধু অনন্তরামের অসাধারণ পারদশিভ! ছিল। তিনি 

সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হরিদ্বারের 

কোন নির্জন স্থানে আদিয়। বাদ করিয়াছিলেন। সাধু অনস্তরাম, 

তাঙ্করানন্দের সমাগমে অতিশয় স্বথী হইয়াছিলেন এবং দুইজনে ঈশ্বর-তত্ব 
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আলোচনা করিয়া! পরস্পর আনন্দিত হইতেন। এইরূপে তীহার চল্লিশ 

বৎসর বয়ংক্রম অতীত হইয়াছিল। হরিদ্বার ত্যাগ করিয়! তিনি পুনরায় 
কাশীধামের আনন্দবাগে আগমন করেন। 

শ্বামীজী আনন্দবাগে আসিয়া ১৯২৫ সন্ঘতে কৌগীন পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করেন। একদা শীতকালে কাশীবাসী বিদ্বমগ্ডলী ও 

রাঁজন্যবর্গ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া! অতি বিনীতভাবে বলিয়- 

ছিলেন, “গুরুদেব ! শাতকালে সকলেই বন্ত্রদ্ধার! গাত্র আচ্ছাদন করিয়া 

থাকে, কিন্ত আপনি কঠোর শীতখখতুতে অনাবুতগাত্রে দিবাঁরাত্র বাঁপন 

করেন। আমরা আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনি গাত্রবস্ত্র গ্রহণ 

করিয়া শীত হইতে দেহরক্ষা করুন।” তাহাদের কথায় স্বামীজী উত্তর 

করেন, “সমীচীন ব্ক্তি যে বস্ত একবার ত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় 

গ্রহণ করেন না1৮ স্বামীজী ধীর ও শাস্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 

নিজ্জন স্থানে বাস করিতেই ভাঁলবাঁসিতেন। কিন্তু ইনি নিজ্জন ভাল- 

বাসিলে কি হয়, ইহার যোগ ও তগন্তার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ায়, তীর্ঘযাত্রীর ন্যায় অজ জনমগ্ুলী ইহাকে দর্শন করিবার জন্ত_ 
তথায় আগমন করিত। ইহার ধম্মোপদেশ শ্রব্ণ করিয়!, মহারাজ 

হইতে পর্ণকুটারবাঁপা দরিদ্র পর্যন্ত অনেকেই ইহার নিকট দীক্ষিত হন 

ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভাস্করানন্দ স্বামীর 

লক্ষাধিক শিষা হইয়াছিল। কেবল দেশস্থ ভক্তজনেরাই যে ভাস্করানন্দ 

স্বামীর মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে, নব্য সভ্যতম সুশিক্ষিত ইয়ো- 

রোপ ও আমেরিকার মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি 

করিতেন। 
তপোগ্রভাবে ভাস্করানন্দ স্বামীর অনেক অমানুষী ক্ষমতা জন্মিয়া- 

ছিল। কিন্ত তিনি প্রশিক ক্ষমতাসকল প্রকাশ করিতেন না। ছুই 
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একটা ঘটনায় যাহ! প্রকাশ পাইত, তাহাতেই তাহার ক্ষমতার বিষয় 

বুঝিতে পার! যাইত। আমরা এই স্থানে তাহার কয়েকটা ঘটনার বিষয় 

উল্লেখ করিলাম । 

বড়হর নগরের বেদশরণ কুমীরীর কোন অভীষ্টসিদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজী 

ভনিষ্যৎ ফল বলির দিয়াছিলেন। তাহার সেইমত কাঁধ্যসিদ্ধি হওয়ায় 

তিনি লক্ষাধিক টাকা লইর! স্বামীজীকে উপহার দিবার জন্য গমন 

করিয়াছিলেন। স্বামীজী এঁ অর্থ গ্রহণ না করায় তিনি তাহার দ্বার 

আনন্দবাগ উগ্ানের সন্নিকটে এক স্থবৃহৎ শিবমন্দির নিম্মাণ করিয়া 

দিয়াছেন; তাহার এক প্রকোষ্টে স্বানীজীর প্রস্তরময়ী মুক্তি স্থাপিত 
আছে। 

শাতলপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি কাশীধামে বাস করিতেন, তিনি 

স্বামীজার শিষা ছিলেন। এক দিবস তীহাঁর এক পুত্র দ্বিতল বাটীর ছাদ 
হইতে পড়িয়। গিয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঘাতলগ্সাঁদ স্বামীজীর 

ক্ষমতার বিবয় জানিতেন, সুতরাং তিনি ডাক্তারদিগের নিকট গমন 

না করিয়া গুরুজীর নিকটে আগমন করেন। স্বামাজী শিষাকে অত্ন্ত 

কাতর দেখিয়া যাহা ঘটয়াছে তাহা বুবিতে পারিয়াছিলেন । তিনি 

শিষ্যকে সম্বোধন করি! বলেন, পপ্রসাদ! এই গঙ্গাজলট্রকু তোমার 

ছেলেকে খাওয়াইয়া দিও, তোমার ছেলে আরোগ্য হইবে, তুমি কোন 

চিন্তা করিও ন11” শ্রাতলপ্রসাদ এ জল তাহার পুত্রকে খাওয়াইবার পর 

হইতেই পুত্র ক্রমে সুস্থ হইতে থাকে, এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যেই 

আরোগ্য লাভ করে। 

এই কলিকাতা সহর হইতে কোন এক বাক্তি স্বামীজীর নিকট 

দীক্ষা গ্রহণ এবং যোগশিক্ষা। করিবার জন্ত গমন করিপাছিলেন। তিনি 

স্বামীজীর নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে স্বামীজী তাঁহাকে 
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বলেন, “তোমার এখনও দীক্ষা লইবার সময় হয় নাই। তুমি না বলিয়া 

গুপ্তভাবে আমার কাছে আসিয়াছ। তোমার গর্ভধারিণী, তোমার 

সহধর্টিণী, তোমার পুত্র-সন্তানেরা তোমার জন্য অত্যন্ত কাঁতির হই- 

য়াছে। ভূমি এখন ফিরিয়া! যাও, কয়েক বৎসর পরে আমার সহিত 

সাক্ষাৎ করিও 1” এঁব্যক্তি স্বামীজীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত 

তন, পরে আপনার মনোভাব গোপন করিয়া বলেন, প্প্রভো ! আমার 

স্ত্রী, পৃত্র প্রভৃতি সকলেই আছেন সতা, কিন্ত আমি তাহাদের অনুমতি 

লইয়া! আসিয়াছি।” স্বামীজী বলেন, “তুমি অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছ 
সতা, কিন্তু তাহারা তোমায় এ কার্যে অনুমতি দেন নাই। তুমি 

তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়] চলিয়া আসিয়াছ। তোমার সংসার ত্যাগ 

করিবার আরও একটা কারণ আছে, সেটা বলিয়া তোমায় লজ্জিত 

করিতে চাই নাঁ। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার এখনও আকাজ্া। 
মিটে নাঁই।” স্বামীজীর কথায় তিনি বলেন, *প্রভূ! আমার মনে 

বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি সংসার তাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। 

ইহ! ব্যতীত আমার আর অন্য কোঁন কারণ নাই 1” স্বামীজী তাহাকে 

পুনরায় বলেন, “আচ্ছা, তুমি তোমার পার্থের বাটার কোন রমণীর 

প্রতি আসক্ত হইয়াছিলে কি? তুমি যাহার সর্বনাশ করিয়াছ, সেই 

তোমার জ্ঞানদাত্রী। তাহারই কথায় তোমার মনে বৈরাগ্যের উদয় 

হইয়াছে ।” স্বামীজীর অত্যডূত ক্ষমতা দর্শন করিয়| সেই ব্যক্তি তাহার 
চরণ দুইখাঁনি জড়াইয়া ধরেন এবং পাপ হইতে যুক্ত হইবার জন্য 

ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। স্বামীজী তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন, 

“আচ্ছা, তেমায় দীক্ষিত করিব; কিন্তু তোমাকে এখনও কয়েক বৎসর 

কাল সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবে ।” সেই ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হন। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, একটা গশুভদিন দেখিয়া তিনি তাহাকে 
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দীঙ্ম/ দেন এবং যৌগসন্বন্ধীর কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। তাহার 

সেই উপদেশের সারাংশ এই স্থানে প্রকাশ করিলাম। 
(সংসার ত্যাগ করিয়৷ উদাসীন হইয়া! যোগসাঁধন করিলে যে ঈশ্বরকে 

লাভ করা যায়, এমত নহে, সংদারী এবং উদাসীন উভয় যোগী যদি চিত্ত ও 

মনকে স্থির রাখিতে পারেন, তবেই তীহার সাক্ষাৎ পান) (দানবের সকল 
গুণই আছে । মনুষ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকার সে সমস্ত গুণ কার্যে 

পরিণত করিতে পারে না। যোগ দ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকাঁরকে দূর 

করা যায়। যোগবলসম্পন্ন মন্তষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই |) 

প্রশ্ন_যোগ কাহাকে বলে? ও 
উত্তর-_বে্দশান্ত্রে যাহা ধান বলিয়া কথিত হয়, তাহাকে অন্তান্ 

শান্্কারগণ যোগ শব্দে উল্লেখ করিরা থাকেন। কতকগুলি ক্রিয়ানষ্ঠান 

দ্বার] সেই যোগ লাঁভ করিতে হয়; উহাদিগের মধ্যে সমাধিই সর্বগ্রধান। 

সমাধি বলিলে-বহিবিষয়ে প্রসন্ত অন্তঃকরণকে একস্থলে গটাইয়। লওয়। 

বৃুঝায়। সেই গুটাইবার কেন্ত্রস্থলটা পরমার্থ পদার্থ । ভগবান্ পতঞ্জলি 

বলিয়াছেন, “যোগশ্চিভবৃত্ভিনিরো ধঃ” চিন্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। 

এইরূপে চিত্তের বুভ্তি নিরুদ্ধ হইয়া পরমাত্থীতে স্থিত হইলে জীবাত্ম! ও 

পরমাতআীর * এক্য হইল বলা যায়। এহ্ন্ঠ প্রচলিত কথায় পরমাত্মার 

সহিত জীবান্সার ্রক্য করাকে যৌগ বলে। 

প্রশ্ন ।__যোগশিক্ষা করিতে হইলে কি কি বিষয় জান! আবশ্যক ? 

উত্তর-_ঘোগাভ্যানে প্রথমতঃ একজন ওর আবশ্তক । পরে মন ' 

স্থির করিবার ভন্য নিজের অবস্থাতে সন্থষ্ট হওয়া চাই, উচ্চাভিলাৰ ত্যাগ 

করা চাই। মনস্থির না হইলে, যোগে অধিকার হয় না। ইহার পর 

কামাদি রিপু ত্যাগ, নিস্পৃহতা, পরম্রক্ষে চিত্ত-সমর্পণ ইত্যাদি আবশ্তক। 

্* ভীবায্া_ প্রাণ এবং পরমাত্মা_ ঈশ্বর | 
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আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা এবং সমাধি আবশ্যক । 

যোগে বসিবার পূর্ব্রে নিয়মাি অভ্যাস করিতে হয়। 
প্রশ্ন__নিয়ম কাহাকে বলে? 

*ত্তর__শাস্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রীর অল্পতা৷ ; সর্ববিষয়ে সর্বদা 

উদ্দাসীন ভাব, যথালাভেই তৃপ্তি, নিম্পৃহতা, চিত্তস্থিরতা এবং পরমত্রহ্গে 
চিত্তসমর্পণাদিকে নিয়ম বলে। নিয়মের পর দেহজ্ঞান হওয়া আবশ্যক । 

প্রশ্ন দেহজ্ঞান কাহাকে বলে? 

উত্তর_বাহা হইতে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও প্রাণ অপানাদি একত্র 

মিলিত হয়, তাঁহাকে দেহ বলে। দেহমধ্যে সর্ধশুদ্ধ দ্বিসপ্তুতি সহস্র নাড়ী 

আছে। এ সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুযুত্না এই তিনটা নাড়ী 

গ্রধানা এবং ইহার! উদ্ধগাষিনী। আর গান্ধারী, প্রসরা, হস্তিজিহ্বা, 

যশ!, অলম্বশা, কুহু এবং শঙ্ঘিনী নাড়িসমূহ সর্ধশরীরে, দক্ষিণাঙ্গে ও 

বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে । এই দশটা নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়! সর্বশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 

শরীরে দ্রশ প্রকার বাযু আছে। উহার মধ্যে প্রাণ-বাযু হৃদয়ে, 

অপান গুহো, সমান নাভিতে, উদান কণ্ে, ব্যাণ ও ধনঞ্জয় সর্বশরীরে, 

নাগ উদ্গারে, কুম্ম উন্মীলনে, কৃকর ক্ষুতকুতে এবং দেব্দত্ত জন্তণে 

অবস্থিতি করিতেছে । 

প্রশ্ন--ষট্চক্র কাহাকে বলে? 

উত্তর- মুলাঁধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা 

এই ছয়টা চক্র দেহমধ্যে আছে । উহাদিগকেই ষট্চক্র বলে। যোগে 

বসিতে হইলে আন ও মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে হয়। 

প্রশ্ন আসন কাহাকে বলে? 

উত্তর--বসিবার রীতিকে আমন বলে। আসনাদি অভ্যান করিতে 
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করিতে মনের যে ছুশ্রবৃত্তিগুলি পরিত্যাজা, তাহা আপনি মন হইতে 

পলায়ন রুরে এবং আপন অভ্যাস হইলে মেরুদণ্ড স্থির হয়। মেরুদণ্ড 

স্থির না হইলে সমাধি হয় না। 
প্রশ্ন_আসন কত প্রকার? 

উত্তর-_-আন চতুরশীতি প্রকার । তাহার মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, ও 

স্বস্তিক এই চারিটী আসনই প্রসিদ্ধ এবং সর্ধোৎকৃষ্ট। স্থিরমনে স্পৃহা শূন্য 
হইয়! ভক্তির সহিত অতি গোপনে আঙনে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস 

করিতে হইবে ; নচেৎ মনস্থির হয় না| কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে 

না যে তুমি কোথায় কি করিতেছ। ইহ! সাধারণের নিকট প্রকাশ্ত নহে, 
কারণ অজ্ঞলোকে ইহার ফলের কথা শ্রবণ করিয়! উপযুক্ত শিক্ষা বাতীত 

আঁসনাদি অভ্যাস করিতে বসিলে, তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল পায় না। 

স্থতরাঁং যোগ অনিষ্ট প্রদ ও মিথা বলিয়া অভিহিত হয়। 

গ্রশ্ন_-সিদ্ধীসন কাহাকে বলে? 

উত্তর_যন্রসহকাঁরে মেরুদণ্ড সরল করিয়া একটা পাদমূল দারা 

গহাদেশ বিশেষক্ূপে আবদ্ধ করিবে এবং অপর পাঁদসুল লিঙ্গের উপরিভাগে 

স্বাপন করিবে, পরে স্থিরচিন্তে পরমত্রন্মে মন সমর্পণ করিয়া! উদ্ধানেত্রে 

জ্রযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, প্রাণায়ানানুষ্টান করিয়া 

পরমত্রক্গকে ধ্যান করিতে হইবে | ইহাকে সিদ্ধাসন বলে | 

সযত্রে দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপরে এবং বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপরে 

স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠটদেশ হইতে বামপদের বৃদ্ধা্ুষ্ 
এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বার প্রর্ূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধানুষ্ঠ ধরিয়া মেরুদণ্ড সরল 

করিবে । পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া দুই চক্ষ দ্বারা এক সমরে 

নাঁদিকার অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে প্রাণারামানুষান করিয়া পরমত্রহ্গ 

ধ্যান করিতে হইবে ; এই রূপ ক্রিয়াকে পন্মানন বলে। 
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দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়! দক্ষিণ পদ বাম উরু ও জান্ুর মধ্যে এবং 

বাম পদ দক্ষিণ উরু ও জানগুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান- 

পূর্বক পরম্রঙ্গে চিত্তস্থাপন করাকে স্বস্তিকাসন বলে। 

দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়! গুল্ফদ্বয় বিপরীত ভাবে কোষের 

নিয়ভাগে স্থাপন করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে বাম পদের বুদধানষঠ 

এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বার! এরূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধান্্্ঠ ধরিতে হইবে। 

পরে কণ্ঠ সক্কোচ করিয়া বক্ষৌপরি চিবুক স্থাপন করতঃ চক্ষদ্বয় দারা 

এককালে নাসিকার অগ্রভীগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণারামানুষ্ঠীন- 

পুর্বক পরমত্রন্গ চিন্তা করিতে হইবে ; ইহাঁকে ভদ্রীমন বলে। 

এই চারিটা আসনের যে কোন আসনে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধ্যানে 
| নিমগ্ন থাকিতে পাঁরিলেই তাহাঁর আসন সিদ্ধ হইল। এইরূপে যোগ- 

সাধন করিতে করিতে আপনিই সমাধি হইবে। উধাকাঁল এবং সন্ধ্যা- 

কালই যোগের প্রশস্ত সময়। 

প্রশ্ন_মুদ্রা কত রকম আছে, আর তাহাদের নামই বাকি? 

উত্তর-মুদ্রা পঞ্চবিংশতি প্রকার । তাহার মধ্যে মহামুদ্রা, থেচরী, 

শক্তিচালনী, মহাঁবন্ধ, বিপরীতকরণী, জালন্ধরবন্ধ, মহাবেধ, উড্ডয়ন, 

মূলবন্ধ এবং বজোণী প্রধান। 

বাঁম গুল্ক দ্বারা গুহাদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া, দক্ষিণ চরণ 

প্রসারণ করিয়া হস্তা্ুলি দ্বারা চরণান্ুল ধরিতে হইবে। পরে বক্ষঃস্থলে 

চিবুক সংস্থাপন করিয়া ছুই চক্ষু দ্বারাই একবারে জঘুগলের মধ্যভাগ 
দেখিতে হইবে । ইহাকেই মহামুড্রা বলে। 

জিহ্বাকে প্রথমতঃ নবনী দ্বারা দোহন করিয়া টানিয়া এরূপ দীর্ঘ 

করিতে হইবে যে, অনায়াসে তদ্দারা ভ্রমধ্যভাগ স্পর্শ করা যায়। জিহ্বা 

ভ্রমধ্য স্প্শোপঘোগী হইলে নিভৃত স্থলে গমন করিয়া বজাসনে উপবেশন 



ভাঙ্করানন্দ সরস্বতী । ১২৫ 
পাপা পাসপাস্পসিপাস্পা স্পা পা্পাস্পািপািপাস্িশাস্পিসিপাস্পা সপে পাস 

করিবে ; পরে ভ্রদ্ধয়ের মধ্যভাগ দৃষ্টি করিতে হইবে । তৎপরে জিহ্বাকে 

বিপরীতভাবে উদ্ধদিকে উখিত করিয়! জিহ্বামূলের উদ্ধে তালুপ্রদেশস্থ 

অমৃতকূপে সংয্ক্ত করিয়া সংঘতচিত্তে পরমত্রন্ধকে চিন্তা করিতে হইবে। 

এইরূপ করাকে থেচরীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহার 
দেহ সর্বদাই পবিত্র থাকে এবং ঘৃত্যু তাহার ইচ্ছাবীন হয়। 

আধারকমলে গাঁ নিদ্রাভিভূভা কুগ্ুণীশক্তিকে জাগরিত করিয়া 

অপান বাম়তে আরোহণ করাকে শক্তিচালনী মুদ্রা বলে। এই মূদ্রা 

সর্বসিদ্ধিপ্রদাফিনী। এই মুদ্র। অভ্যাস করিয়! কুগুলীশক্তিকে জাগরিত 

করিতে পারিলে ব্রহ্মদ্বার বিভিনন হইয়া ব্র্মরন্ধ -পথ উদ্ধাটিত হয় ও জীবের 

প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। একখানি শুন্র বন্ত্রথণ্ড দ্বারা নাভি বেষ্টন করিয়া অঙ্গে 

ভন্মাদি নাখিয়া পিদ্ধাননে উপবেশন করিবে । পরে নাসিকা দ্বারা বায়ু 

আকর্ষণ করির। অপান বাবুর সহিত একত্রিত করিতে হইবে এবং যতক্ষণ 

এ বাবু স্থযক্প। নাড়ীর অভান্তরে গমন না করে, ততক্ষণ গুহাদেশ আকুঞ্চন 

করিতে হইবে। এইরপে কুস্তক দ্বারা বাপু আবদ্ধ করিলে কুগুলিনী 

জাগরিত৷ হইয়া উদ্ধগামিনী হন, এবং সহআারে পরমাহ্া সহ মিলিত 

হন। কুগুলিনী জাগরিত| হইলে কোন বিশেষ গুপুগৃহে গমন করিয়া 

শত্তিচালনী-মুদ্রা সাধন করিতে হর। 

দর্গিণ চরণ বাম উরুর উপরে রাখিয়! গুহ আকুর্চন করিয়৷ অপান 

বামুকে উদ্ধগত করিবে ও নাভিস্থ সঘান বাঁদুর সহিত একত্র করিবে, পরে 

হাদয়স্থ গ্রাণ-বাধুকে নিশ্নগামী করিয়া! গ্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠর 

মধ্যে কুন্তক দ্বারা আবদ্ধ করিবে । ইহাকে মহাবন্ধ বলে। ইহা অভ্যাস 

করিলে স্ুযুয়ার মধ্যভাগে বাঘু বাতারাত করে এবং চিত্ত সদানন্দ থাকে । 

তালুমূলে চন্দ্রনাড়ী এবং নাভিমুলে ক্র্্যনাড়ী অবস্থিত। সহস্রার 

নির্গত সুধা নাভিমূলস্থ ক্র্্যনাঁড়ী পান করেন বলিয়! জীবের মৃত্যু হয়। 



১২৬ জীবনী-সংগ্রহ 

চন্দ্রনাঁড়ী সেই সৃধা পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। বিপরীতকরণী 

সুদ্রাদ্ধার! চন্দ্রনাড়ীকে সেই সুধা পান করান যায়। মুত্তিকায় মস্তক 

রাখিয়া, হস্তদ্বয় পাতিত করিয়া পাদযুগল শুন্তে তুলিয়া কুম্তক করাকে 

বিপরীতকরণী-মুদ্রা বলে। 

কণ্ঠ সংকোচ করিয়া এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়৷ পরমত্রহ্ম 

ধ্যান করাকে জালন্ধরবন্ধ বলে। ইহার দ্বারা সহআার নির্গত সুধা 
উদ্ধগামী হয়। 

কুম্তক যোগে নাভির নিয়্স্থ নাড়িসমূহকে নাভির উদ্ধে উত্তোলন 

করাকে উড্ডয়নবন্ধ বলে। ইহার দ্বারা শরীর রোগহীন হয় এবং দেহস্থ 
বাহু শুদ্ধ হয়। 

মহাবন্ধ ও উড্ডয়নবন্ধ অনুষ্ঠান করিয়| কুম্তক যোগে বাবুরোধ করাকে 

মহাবেধ বলে। ইহা দ্বারা স্বযুস্|! পথস্থ বাধু ব্রহ্ম গ্রন্থি ভেদ করে। 

স্থিরভাঁবে হস্ততলঘয় মু্ভিকার উপর রাখিয়! চরণদ্বয় এবং মস্তক শূন্তে 

উত্তোলন করিয়া পরমন্রক্ম ধ্যান করাঁকে বজ্রোণীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা 
অভ্যাস করিলে সহজেই সিদ্ধ হওয়! যাঁর়। 

প্রশ্ন-_প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হইবে? 

উত্তর--প্রথমে কোন একটা আসনে উপবেশন করিয়! পরমত্রক্মরত 

হইয়। দক্ষিণ হস্তের অন্ুষ্টদ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়! পূরক অর্থাৎ ধীরে 
ধীরে বাম নাসা-পথ দ্বারা ও মন্ত্রে বায়ু পুরণ করিবে । পরে অনাঁমিক1 

ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়! সেই বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়! শরীরস্থ 

পাপ পুরুষের সহিত দেহ শোধন করিবে এবং দেহকে ব্রহ্মময় চিন্তা করিয়া 

পুরক সংখ্যার চতু্৭ ও মন্ত্র জপ করিয়া কুস্তক অর্থাৎ শ্বাসরোধ করিবে। 

ইহার পর পূরক সংখ্যার দ্বিগুণ ও মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাঁসাপুট 

ছাড়িয়। দিয়, ধীরে ধীরে বাধু রেচন করিবে অর্থাৎ ছাড়িয়া দিবে। 





ভাক্ষরানন্দ স্বামীর দেইরগ্ার গর শিহোক বেরূপ ভাগাকে বা 

পুল্পেত দ্বার মাঙ্ষাইয় ছিলেন । 







ভাঙ্করানন্দ সরস্বতী ৷ ১২৭ 
পিস্সপিশসাস্পিপসিসপিস্পিশিসপাসিশপাসপি পিপি পিশিআিপপিপ শিস 

পুনরায় এরূপ অবস্থাতেই বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ বাম নাসিক টিপিয়া 

পুরক, উভয় নাসিক৷ টিপিয়! কুস্তক এবং বাম নাসিক ছাড়িয়৷ দিয়া রেচক 

করিবে । এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে দেহ পবিত্র, জ্যোতি্ময় এবং 

বাযুপূর্ণ থাকে। অন্ততঃ দুইশত গণনাকাল পর্যন্ত কুস্তক অভ্যাস করিবে। 
ধ্যান দুই প্রকার- স্থল ও সুঙ্দগা। মন্ত্র দ্বারা রূপাদি বর্ণন করিয়া 

যেধ্যান করা যায়, তাহাকে স্ুলধ্যান বলে। আর মন্ত্রশৃণ্ভ ধ্যানকে 

অঞ্চাৎ মাঁনসপটে ব্রহ্গরূপ অস্কিত করিয়া তদগত থাকাকে সুক্-ধ্ান বলে। 

 হক্ষধ্যানে মগ্ন হইয়া যোগবলে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্গে 

চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি সময়ে চিন্ত পৃথিবীর সহিত 

. সংস্্ট থাকে না, স্থৃতরাং তখন আর পার্থিব জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না। 

স্বামীজী ১৯৫৬ সশ্বতের ( ইং ১৮৯৯ থুষ্টান্দে ) ২৫শে আষাঢ় রবিবার 

রাত্রি দুই প্রহরের সময় সমাধি অবস্থাতে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ 

বলেন, বিস্চিকা রোগেই ইহার জীবনান্ত হয়। মৃত্যুর রাত্রে সমাধিতে 

বসিবার পুর্ধে স্বারীজী তাহার আশ্রমস্থ শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিয়া- 

ছিলেন, “বংসগণ ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সয় নিকট হইয়া 
আসিয়াছে--অগ্ঠ রাত্রেই এই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবে।” 

স্বামীজীর জীবনান্ত হইলে, শিষ্যগণ তাহার দেহ ভাগীরথীর জলে স্নান 

করাইয়া ভাগারথীর তীরে দাহ করেন। দাহানস্তে অবশিষ্টাংশ আস্থ ও 

কিছু ভণ্ম একটা প্রস্তরপাত্রে সংস্থাপন করিয়া আনন্দবাগে সমাধি দেন। 

অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহার দেহ দাহ কর! হয় নাই) কেবল স্নান 

করাইয়া, প্রস্তর আধারে সংস্তাপন করিয়া আধারসহ সমাধি দেওয়া 

হইয়াছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কাণপুরনিবাসী গরাপ্রসাদ 
নামক একজন ভক্ত স্বামীজীর সমাধিমন্দির নিশ্মাণার্থ একলক্ষ টাক! দান 

করিয়াছেন। 



১ দীন 

্বমজীর মুৃতিটিপ ই পান শি “ভান মৃত 

গাঠশলা" নাক একী বিগ হান করিয়া | & বিছানা 

বে, বোন গা, গথাা জোজি ৪ বাক দা জান ক 

ঠা 

বাদী জা জাগা মতি ঢা "খরাজমিন নার" 

নামক এখান পটল ৪ ঠা করা। অধর টীষা ৫ রদ বাধ 

রা গায় াাহিরন| ৫1 গা করন টা ছা 

গা্িতার গরিচাগঞ্জাযা। 

সপ 



দয়ানন্দ সরম্ঘতী । 

মহায়! দরানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ থুষ্টান্দে গুজরাটের অন্তর্গত কাবার 

প্রদেখের মভিনগরে * এক উদাচ্য ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ স্বরেন। ইহার 

পিত। 1 পৈবনভাঁবলঘী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শিবোপাদনা ন! করিয়া 

জলগ্রহণ করিতেন না। ইহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকার, ইনি স্থানে 

স্থানে শিবমন্দির প্রতিচ। করিয়াহিণেন। দরাননা জন্মগ্রহণ করিলে নাম- 

করণ সময়ে হহার পিতা ইহার নাম মুলশঙ্কর বাখেন। 

মূলশঙ্কর অত্যান্ত দেপাবা ছিলেন। পঞ্চন বৎসর বয়ঃক্রমকালে 

ইনি বর্ণশিক্ষা করিয়া বেদের বহদংখ্াক মঞ্ত ও বেদভবোর ব্হতর অংশ 

অনাস্ত করিহাছিলেন | মন বত্সরে ইহার উপনয়ন-কাধা সম্পন্ন হয়। 

এই সময় হইতে ইনি বিশেষরূপে শান্াদি পাঠ ও মন্ধাবন্দনাদি করি- 

তেন। চতুদ্শ বংসর বয়সে ইনি বেদের বছুতর অংশ শিক্ষা করিয়া 

চা 

* সভিনগর মাছু নায়ী নদীর তীরে অবন্থিত। মাছ নদী মঙি হইতে উতরবাহিনী 

হইয়| এগার ক্রৌশ দুরে কচ্ছ উপদাগরের মাহত মিলিত হইয়াছে । 

+ দয়ানন্দ সরস্বতীর পিত[র যে কি নাম, তাহা প্রকাশ নাই | ইনি ১৮৯৫ থ্রী, 
বের ১৫ই আগষ্ট মে ব্তত। করেন, তাহাতে বলিয়াছেন, “কর্ঠব্যানুরোধে আমি 

আমার পিতার নাম প্রকাঁশ করিলাম না পিতার নাম প্রকাশ করিলে আমার 

আত্বীয়গণ অনুমন্ধান করিয়! আমায় পুনরায় সংলারবন্ধনে আবদ্ধ করিষেন। তাহ! 

হইলে আমি যে পবিত্র ব্রতে আমার জীবন সমর্পপ করিয়াছি, তাহা অসমাপ্তাবস্থার় 

খাকিয়া যাইবে” 

জী-_৯ 



১৩০ জীবশী-সংগ্রহ 

পাঠ সমাপ্ত করেন। কিন্তু একটা ঘটনায় ইহার জ্ঞান-পিপাঁসা আরও 
প্রবল হইয়া উঠে। 

মূলশক্করের পিতা, পুত্রকে শিবমন্ধরে দীক্ষিত করিবার জন্ত সময় 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ বংসর শিবরাত্রি সমাগত হইলে, পিতা 

পুত্রের গ্রতি এই আদেশ করেন যে, “মুলশঙ্কর! আজ তোমায় শিব- 

মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। তুমি শিবমন্দিরে যাইয়া! সমস্ত রজনী জাগ্রত 

থাঁকিবে।” পিতার আজ্ঞার মলশঙ্কর সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া 

রজনীতে পিতার সহিত শিবমন্দিরে গমন করেন। রজনী দ্িতীয় প্রহরে 

পুরোহিত মহাশয় পুজা করিয়া বহির্ধেশে গমন করিলে, মূলশঙ্কর দেখেন 

যে, কতকগুলি মুবিক আসিয়া কৈলাশপতি মহাদেবের নৈবেছ্চ ভক্ষণ 

করিতেছে ও তীহার উপরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে । মুষিক- 

দিগের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মুলশঙ্কর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 

“পিতঃ! ইনিই কি সেই দেবাদিদেব মহাদেব?” পুত্রের এরপ বিস্ময়- 
শুচক প্রশ্ন শুনিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এরপ প্রশ্ন কেন 

করিতেছ ?” মুলশঙ্কর বলিলেন, “এই মুগ্তি যদি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর 

হন, তবে মুষিকসকল উহার গাত্রোপরি বিচরণ করিতেছে কিরূপে ?” 
প্রশ্ন শুনিয়া পিতা পুত্রকে আপনার সাধামত বুঝাইয়! দিলেন; কিন্ত মুল- 

শঙ্কর তাহাতে তৃপ্ডিলাভ করিতে পারিজেন না । মনোমত উত্তর প্রাপ্ত 

না হওয়ায় মূলশঙ্কর ব্রতভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 

এই ঘটনার কিএদিন পরে ইহার একটা ভগিনী পীড়িতা হইয়া 

কালের করাল্ঞাসে পতিতা হন। মুলশঙ্কর ভগিনীবিয়োগজনিত 

শোক প্রাপ্ত হইয়া খন বুঝিলেন, ইহ-সংসারে সকল জীবকেই মৃত্যু- 

মুখে পতিত হইতে হইবে, তখন, এখন হইতেই সৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। এইক্প চিন্তার দ্বারা মূলশঙ্করের 



দয়ানন্দ সরস্বতী । ১৩১ 
পেপসি পি শী সিসি পিপিপি সস 

হদয়ে-বৈরাগ্য-বহ্ছি ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাঁগিল। পুত্রের 

হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে জানিতে পারি, পিতা ইহাকে বিবাহ- 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার সে 

চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মূলশঙ্কর ১৮৪৬ থৃষ্টাব্বের একদিন সন্ধ্যাকালে একুশ 

বত্সর বয়সে মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মবীয়-স্বজনগণকে পরিত্যাগ 

করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ত্ান্ত হইয়! যান। 

মূলশস্কর বাটা পরিত্যাগ করিয়৷ ইতস্ততঃ ভ্রষণ করিতে করিতে 
. সিদ্ধপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এ স্থানে লাল! তকং 

নামক একজন প্রসিদ্ধ যোগী অবস্থান করিতেন। মুলশঙ্কর উহার নাম 
শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট গমন করেন এবং তিনি প্রকৃত সাধু কি ন| 

তাহা পৰীক্ষা করিবার জন্ঠ কিছু দিবস তাহার নিকট অবস্থান করেন। 

মূলশঙ্কর নানা মতে তাহাকে পরীক্ষা করিয়! যখন বুঝিলেন যে, লাল! 

ভকৎ প্রকৃতই যোগিপুরুব, তথন তিনি তীহীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

দীক্ষিত হইলে তাহার নাম দয়ানন্দ শুদ্ধচৈতন্য * হয়। মৃল- 

শঙ্কর তাহার নাম পরিবর্তনের সহিত তাহার বেশভুবাও পরিবর্তন করেন। 

তিনি গৃহ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া গেরিক-ব্সন গ্রহণ করেন। 

সিদ্বপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে একটা করিয়া! মেল! হইয়া! 

থাকে। অনেক সধুসন্্যাসী এ মেল! উপলক্ষে তথায় আগমন করেন। 
ধন্মপপাস্থ দয়ানন্দ তাহার ধর্ম-তৃষ্ণ! মিটাইবার জন্য এ স্থানে আসিয়! 

উপস্থিত হন এবং কোথায় কোন্ মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাহার 

* শঙ্করাচা্য-প্রতিষ্টিত চারি মঠে চারি প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। মঠানুলারে 

্রহ্ষচারীদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়া! থাকে । উত্তর মঠের "আনন্দ", দক্ষিণ মঠের 

“চৈতন্ত', পুর্বব মঠের “প্রকাশ এবং পশ্চিম মঠের উপাধি “ম্বরূপ”। ইহার দ্বার! 

বুঝা যায় যে, দয়ানন্দ দক্ষিণ মধঠাস্তগত ব্রহ্মচারী হইয়ািলেন। 



১৩২ জীবনী-সংগ্রহ 
সস্পা্পীস্পিিস্পি পিসি সি পাসি্পি্পিস্পীাস্পিসপি্পিস্পিিপাশস্পিস্পিস্পি স্পিন িস্পি 

অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এক দিবস তিনি তথাকার নীলকণদেবের 

মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে তাহার পিতা কয়েকজন দ্বারবানসহ 

তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিরুিষ্ট সন্তানকে দেখিতে পাইয়। 

গ্বতসংঘুক্ত অগ্রিশিধার স্ায় জলিয়া উঠেন এবং অজ তিরস্কার করিয়। 

গৃহে প্রত্যাগত হইতে বলেন। দয়ানন্দ আর কি করিবেন, পিতার কথায় 

সম্মতি জানাই! আপন অনিচ্ছাসত্বেও গৃহে ফিরিতে লাগিলেন। পুন 

পাছে পুনরায় পলায়ন করে, সেইজন্য তিনি পুত্রকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া 

রাখিলেন। দযানন্দ সংসারন্থথে জলাঞ্জলি দিয়া বোগিগণবাঞ্তিত শাশ্বত 

স্থপের অন্বেষণে ফিরিতেছেন; সুতরাং ইনি পিতৃহস্ত হইতে নিঙ্কৃতি 

পাইবার জন্য সর্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দৈববশন্ঃ : 

এক দিবস গ্রহরিগণ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। দয়ানন্দ সুযোগ 
বুঝিয়া পুনরায় পলায়ন করেন! প্রহরিগণ জাগ্রত হইলে পাছে ধৃত হন, 

এই ভয়ে তিনি তত্রন্ত একটা ঘন-গল্পব-সমাচ্ছাদিত বৃক্ষোপরি আরোহণ 

করিয়া লুকাইয়৷ থাকেন । দ্ুই তিন দিবস অনাহারে দিনমানে বৃক্ষোপরি 

আরোহণ করিয়া লুকাইয়া ও রাত্রিকালে পথ হাঁটিয়া যখন আপনাকে 

নিরাপদ বুঝিলেন, তখন দিবারাত্রি চলিতে আরম্ত করিলেন। ক্রমে 

ইনি আহন্মদাবাদ হইয়া বরদার আইসেন ও তথাকার চেতনমঠে কিছু 

দিন অবস্থান করিয়া চানদ-কল্যাণী নামক স্থানে জৌরালানন্দ পুরী 

ও শিবানন্দ গিরির নিকট যোগপিক্ষা করেন। ঘটনাক্রমে পূর্ণানন্দ 
সরস্বতী নামক জনৈক সন্যাসী সেই সময়ে শূঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন 
করিয়। চানদের অনুরস্থিত একটা নির্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

দয়ানন্দ সন্নযান ধন্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণানন্দের নিকটে গমন 
করেন ও দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর ইহার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী হয় । 

ধ সময়ে ইহার বয়স পচিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। 



দয়ানন্দ সরস্বতী । ১৩৩ 

১৮৫৪ খুষ্টান্দে হরিদ্বারে কুস্তমেলা হয়। মেলা উপলক্ষে নানা দেশ- 

দেশাস্তর হইতে সাধুসন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। বহুদরশী ও জ্ঞানী 

সাধুপুরুষদিগের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য দয়ানন্দও তথায় 'াগমন করেন। 

ইহার পর ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাঁণপুর, কানা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান 
পরিদর্শন করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মথুরাধামে আপিয়া উপনাত হন। 

দরানন্দ যে সময়ে মথুরায় আগমন করেন, সেই সময়ে ইহার বয়স ৩৪ 

বংসর মাত্র। এই স্থানে ইনি একজন মহা যোপাপুরুষের সাক্ষাংলাভ 

করেন। এ মহাপুকধের নাম বিরজানন্দ স্বামী, বরস ৮১ বংসরের উপর 

হইবে। ইহার পঞ্চম বৎসর বয়সে সাংঘাতিক বসস্ত রোগে চক্ষুদ্বয় নষ্ট 

হইয়া গিয়াছিল ; কিন্ত ইহার অসাধারণ স্বৃতিশন্তি ছিল। মুখে শুনিয়া 

ইনি বেদাদি শাস্ত্র সকল কণস্থ করিয়! রাখিয়াছিলেন। এইট মহাঁপপ্ডিত 

ও সাধুর নিকট দয়ানন্দ শিষাত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ গুষ্টাব্দ পথ্যন্ত ইনি 

বিরজানন্দের নিকট অধায়ন ও যোগশিক্ষা করিয়া আগ্রায় আগমন 

করেন। 

দয়ানন্দ মু্টিপূজার বড়ই খিরোদী ছিলেন। মুদিপূজ! খগ্ডনই জগতে 

উহার প্রধান কাধা ছিল। ইনি এক বেদ বাতীত আর অন্ত কিছুই 
বিশ্বাস করিতেন না । ইনি বিগ্াথী হইয়া! বিরজানন্দের নিকট আসিলে 

তিনি বলিয়াছিলেন, “বৎস ! তুমি এতকাঁল যাহা গড়িয়াছ, তাহার 

ভিতরে অধিকাংশই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ । মনুষ্য-রচিত গ্রন্থের প্রভাব 

বিচ্ধমান থাকিতে তোমার হৃদয়ে আধ্য গ্রন্থের মন্ম প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত 

হইতে পারিবে না; অতএব তুমি মনুা-রচিত গম্থ ফেলিয়া! দিয়া আমার 

নিকট পুনর্ধার পাঠ আরস্ত কর।” 

দয়ানন্দ মুিপুজার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশীস্থ পণ্ডিত- 

মণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হন। ১৮৬৯ খুষ্টান্দের ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার 
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অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় দুর্গামন্ৰিরের নিকটস্থ একটি উদ্চানে বিচার- 

সভার অধিবেশন হয়। বিচারে কিন্তু দয়ানন্দই পরাজিত হন। ১৮৭২ 

থুষ্টাব্বের ৩০শে ডিসেম্বর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি কলি- 

কাতার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়! ফরাক্কাবাদে গমন করেন। ইহাঁর পর 
ইনি ভারতবর্ষের নাঁনাস্কান ভ্রমণ করিয়! ১৮৮৩ থুষ্টান্ের ৩০শে অক্টোবর 

আজমীর নগরে দেহত্যাগ করেন। 

বহুস্থান পর্যটন ও বহু সাধুসন্নাসীর সংশ্ব-নিবন্ধন ইনি যোগসমাধির 
অনেক নৃতন নৃতন বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এ সকল বিষয়, কার্যে 
পরিণত করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতেন। ইনি যোগ- 

সন্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে নাঁড়িচন্রের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। এক দিব: 

ইনি মোরাদাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার তীরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে একটা মন্তুষ্যের শবদেহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিতে পান। 

শবদেহ দেখিয়া ননুষ্যের দেহমধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাড়ি ক্র আছে কি না, 

তাহা জানিবার জন্য ইহার মন সাঁতিশয় আগ্রহািত হইয়া উঠে। আপনার 

সংশয় দূর করিবার জন্য ইনি নদী গর্ভে ঝম্গপ্রদান করিয়া এ শবদেহকে 
তীরে লইয়া আইসেন এবং ছুরিকা দ্বারা এ দেহ খণ্-বিখণ্ড কারয়া 
গ্রন্থের লিখিতান্ুরূপ মিলাইতে থাঁকেন; কিন্তু গ্রন্থোল্িথিত নাঁডিচক্রের 

কিছুমাত্র নিদর্শন না পাইয়া, সেই পুস্তকথানিকে খণ্ু-বিখণ্ড করিয়া 
নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করেন। 

ইহার "আর্যোদেশ্ঠ রত্রমালা” নামক একখানি সংস্কৃত এ আছে। 

পাঠক-পাঠিকাঁর অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই স্থানে 

প্রকাশ করিলাম। 



আধ্যোদেশ্য রত্বমালার 

বঙ্গানুবাদ । 

১। ঈশ্বর_বাহার গুণকর্মস্বভীৰ এবং স্বরূপ, সতারূপেই বিরাজ 

করিতেছে, ধিনি কেবল চেতনমাত্র বন্থ এবং অদ্ধিতীয় সর্বাশভিমান্ নির!- 

কার, সর্দব্যাপক অনাদি ও অনন্তাদি সত্যযগুণঘুক্ত, যিনি অবিনাশী, জ্ঞানী, 

আনন্দ, স্তারকারী, দগালু এবং অজন্মাদি স্বভাবঘূক্ত, জগতের উৎপত্তি, 

পালন ও বিনাশ কর। এবং জীবগণকে নিজ নিজ পুণাপাপান্যায়ী 

যথাযোগা ফলগ্রদান করা, যাহার কর্মুূপে অভিহিত হইয়। থাকে, 

তাহাকে ঈশ্বর বলে। 

২। ধন্মবাহার স্বরূপ ঈশ্বরাপ্া যাবৎ পালন এবং পক্ষপাতরহিত, 

হ্যায় ও কলের হিতকরণ, যাহা! প্রাক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সুপরীক্ষিত এবং 

বেদোক্তহেত্ব, সকল মগ্তযের একমাত্র মানিবার যোগা, তাহাকে ধন্ম বলে। 

৩। অবশ্ম_ ঈগ্বরাদ্রা পরিত্যাগ করতঃ পক্ষপাত সহিত অন্ঠারমুক্ত 

হইয়া পরীক্ষাবিহীন নিজ হিতকার্ধামাধন বাহার স্বরূপ, যাহ! অথিষ্ঠা, হঠ, 
অভিদান ও ক্র,রতাদি দোদনুক্তহেতু বেদবিষ্া হইতে বিরুদ্ধ এবং যাহা 

সকল মনুমোরই পরিত্যাজ্য, তাহাকে অধর্খু বলে। 

৪। পুণ্য বি্ভাদি শুভগুণের দান এবং মত্যভাবণাদি'ও সত্যাচারের 

অনুষ্ঠান যাহার স্বরূপ, তাঁহাকে পূণ্য বলে। 

৫| পাপ-_পুণ্যের বিপরীত এবং মিথ্য-ভাবণাদি কার্ধাকে গাঁপ 

বলে। 
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৬। সতাভাবণ__যাহা কিছু নিজ জাত্মায় উদয় হয়, সদা অসম্ভবাদি 

দোষরহিত, সেই প্রকার ভাষণকে সত্যভাষ্ণ কহে। 

৭। মিথ্যাভাষণ-__যাহ! সত্যভাঁষণের বিপরীত অর্থাৎ সত্যকথনের 

বিরুদ্ধ, তাঁহাকে মিথ্যাভাষণ বলে। 

৮। বিশ্বাস_যাহার মূল অর্থ এবং ফল নিশ্চিতরূপে সত্যাশরয়যুক্ত, 

তাহাকে বিশ্বাস বলে। 

৯। অবিশ্বাস-_থাহা বিশ্বীসের বিপরীত এবং তত্ব ও অথবিহীন, 

তাহাকে অবিশ্বাস বলে। 

১০। পরলোক-_যাহাতে সত্যবিদ্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, 

উক্ত প্রাপ্তিদ্বারা এই জন্মে অথবা পুনর্জন্মে মুক্ত অবস্থায় পরমসুখ প্রাপ্ত 

হওয়! যায়, তাহাকে পরলোক বলে। 

১১। অপরলোঁক-_যাঁহা পরলোকের বিপরীত, যাহাতে দুঃখবিশেষ 

ভোগ হয়, তাহাকে অপরলোক বলে। 

১২। জন্ম_যন্বারা জীব কোন প্রকার শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া 

কম্ম করিতে সক্ষম হয়, তাহাকে জন্ম বলে। 

১৩। মরণ__যে শরীর আশ্রয় করিয়া, জীব কম করে, কোন এক 

সময়ে উত্ত শরীরের সহিত জীবের বিয়োগ হওয়াকে মরণ বলে। 

১৪। স্বর্_জ'বের বিশেষ স্থখ এবং সুখসামগ্রীপ্রাপ্তির নাম স্বর্গ | 

১৫। নরক- জীবের বিশেষ ছুঃখ এবং দুঃথসামগ্রীপ্রাপ্থির নাম নরক। 

১৬। বিছ্বা- ঈশ্বর হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত ফাবতীয় পদার্থের যাহা 

বার সত্াবিজ্ঞান লাভ হইয়া! যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

তাহাকে বিছা বলে। 

১৭। অবিচ্াঁ_যাহ! বিছ্বার বিপরীত এবং ভ্রম, অন্ধকার ও অজ্ঞান 

স্বরূপ, তাহাঁকে অবিষ্ভা বলে। 



দয়ানন্দ সরস্বতী । ১৩৭ 
স্্ািসপিস্পিস্িস্পিসপিস্পিস্পি শি সপািসিস্পিস্পীস্ী শা িস্পািস্পিসপিস্পি পিসি স্পিস্পিসপাস্পিসপসি 

১৮। সংপুরুব__সত্য প্রিয়, ধন্মাস্া, বিদ্বান, সর্বহিতকারী ও মহাশয় 

মনুষ্যকে সংপুরুষ বলে। 

১৯। সংসঙ্গ, কুসঙ্গ_যাহা দ্বারা মিথ্যা পরিত্যাগপূর্ধক সত্যের 

প্রাপ্তি হয়, তাহাকে সংসঙ্গ ও যাহা দ্বারা জীব পাপকর্্মে রত হয়, তাহাকে 

কুসঙ্গ বলে। 

২০। তীর্থ_বিদাাভ্যাস, স্থবিচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধশ্মীনুষ্ঠটান, 

সতণাশয়, তরঙ্গচধা, জিতেন্দ্িয়াদি যাবতীয় উত্তম কন্ম, যদ্দারা জীব দুঃখ- 

সাগর হইতে উত্ভীর্ণ হন, সেই সমস্ত কর্মুকে তীথথ বলে। 

১১। স্তি_ ঈশ্বরের অথবা অন্ত কোন পদাথের গুণজ্ঞান, কথন, 

অবণ এবং সভাভাষণকে স্ত্রতি বলে। 

২২। স্তরতির ফল-_গুণজ্ঞানাদির অনুষ্টানে উক্ত গুণযুক্ত পদার্থে যে 

প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্তরতির ফল। 

২৩। নিনশ-মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাবিষয়ে আগ্রহাদি 

করভঃ গুণ পরিভাগ করিয়া ₹ৎপরিবর্তে অবগুণের আরোপকে নিন্দা 

বলে। 

২৪। 'প্রাথনা--পিজ পূর্ণ পুরুষার্থের উপরান্ত উত্তম কার্ধযসিদ্ধির জন্য 

পরমেশ্বরের অথবা কোন সামধ্যযুক্ত মন্ুষ্যের সহায় গ্রহণকে প্রার্থনা বলে। 

২৫। প্রার্থনার ফল--অভিমানের নাশ, আম্মীর আত্রতা, গুণ 

গ্রহণ দ্বার! পুরুষার্থ এবং অত্যন্ত গ্রীতি উৎপন্ন হওয়া, প্রার্থনার ফল। 

২৬। উপাসনা__যদ্দাথ! আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আম্মাকে মগ্ন কর! 

যায়, তাহাকে উপাসন! বলে। 

২৭। নিগুণোপাসনা-পরমাত্মাকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, 

ধযোগবিযোগ, লঘু, গুরু, অবিদ্যা, জন্ম, মরণ এবং ছুঃখাদি গুণরহিত 

জানিয়া তাহার উপাসনা করাকে নিগুণোপাসনা বলে। 
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২৮। সগুণোপাঁনা- ঈশ্বরকে, সর্বজ্ঞ সর্বপক্তিমান শুদ্ধ নিত্য আননদ- 
ময় সর্বব্যাপক এক সনাতন সর্ববর্তীসর্বাধার সর্ববস্থমী সর্ানিয়ন্ত] সর্বাস্ত- 

ধামী মঙগলময় সর্বানন্দগ্রদ সর্বপিত। সর্বজগংসথষ্টিকর্ত স্যায়কারী দয়ানুতাদি 
সত্যগুপযুক্ত জানিয়া তাহার উপাসন! করাকে মগুণৌপাঁদনা বলে। 

২৯। মুক্তি_সমন্ত কুৎসিত কর্ম এবং জন্মমরণাঁদি ছুঃংখসাগর হইতে 

বিমুক্ত হইয়! নুখস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হই কেবলমাত্র হ্থথে অবস্থান 

করার নাম মুক্তি। 

৩০। মুক্তির সাধন__সমস্ত কুৎসিত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বোক্ত ' 

প্রকারে পরমেশ্বরের স্ততি প্রার্থনা ও উপাসনা, ধর্মাচরণ, পুণ্যকার্ধানুষ্ঠান, 

সংপুরুষসন্গ এবং পরোঁপকারাদি যাবতীয় উত্তম কর্ম মুক্তির সাধন। 

৩১। কর্তা-যিনি স্বতত্্রভাবে কর্থ করেন অর্থাৎ যাবতীয় সাধন 

ধাঁহার অধীন, তাহাকে কর্তা বলে। 

৩২। কারণ-্যাহাকে গ্রহণ করিয়া কর্তী কোন কার্য অথব| পদার্থ 

নির্মাণ করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যাহা ব্যতিরেকে কোন পদার্থ নির্মাণ 

হওয়া সম্তুব নহে, তাহাকে কারণ বলে। উহা তিন প্রকার; _উপা দান, 

নিমিত্ত ও সাধারণ। 

৩৩। উপাদান কারণ-_যেরূগ মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত করা! যায়, 

সেই প্রকার যাহাকে গ্রহণ করিয়া কোন পদীর্ঘ উৎপাদন অথবা নির্মাণ 
করা যায়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে। 

৩৪। নিমিত্ত কারণ-_-যেরূপ কুস্তকার ঘটের নির্মাতা, ঠা 

গদার্থের যে নির্মাতা, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। 

৩৫। সাধারণ কারণ-_যেরূপ ঘট-নির্মাণ-বিষয়ে, দণ্ডাদি, দিক্, 

আকাশ এবং আলোক সাধারণ কারণ, সেই প্রকার সাধারণ কারণের 

লক্ষণ জানিবে। 
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৩৬। কার্যয-__যাহা কোন পদার্থের মংযোগবিশেষ দ্বারা স্থুলরূপে 

পরিণত হইয়া ব্যবহীরযোগ্য হয়, তাঁহাকে সেই কারণের কা্ধ্য বলে। 
৩৭। স্্টি-_কর্তীর রচনায় কারণ-দ্রব্য কোন সংযোগবিশেষ দ্বারা 

অনেক প্রকার কার্য্যবূপ হইয়া বর্তমান সময়ে ব্যবহারযোগ্য হইলে উহীকে 

সৃষ্টি বলে। 
৩৮। জাঁতি--জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত যাহ! বর্তমীন থাকে এবং 

অনেক ব্যক্তিতে একরূপে বর্তমান, যাহ! ঈশ্বরকৃত অর্থাৎ মনুষ্য, গো, অশ্ব 

এবং বৃক্ষাদিসমূহ জাতিশবার্থে গৃহীত হয়। 
৩৯। মনুষ্য-_বিচাঁর ব্যতিরেকে যিনি কোন কাধ্য না করেন, 

তাহাকে মনুষ্য বলে। 

৪০। আর্ধ্য-_শ্রেষ্টস্বতাব, ধর্্াত্বা, পরোপকারী, সতাবিদ্যাদি গুণ- 

যুক্ত এবং সর্বসময়ে যিনি আর্ধ্যাবর্তদেশে বাস করেন, তাহাকে আরধা বলে। 

৪১। আরধধ্যাবর্তদেশ__হিমাচল, বিদ্ধ্যাচল, সিক্ুনদ এবং ব্রহ্মপুত্রনদ 
এই চারিটার ষধ্যস্থিত এবং ঘে পধ্যন্ত উক্ত চারিষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে, 

উহাদের মধ্যস্থিত দেশসকলের নাম আধ্যাবর্ত। 

৪২। দশ্থ্য-_-অনার্ধ্য অর্থাৎ নীচ, আধ্যস্বভাব ও নিবাস হইতে 

পৃথক্, ডাকাইত, চোর, হিংশ্রক ও দুষ্ট মনুষ্যকে দস্থ্য বলে। 

৪৩। বর্ণ__গুণ এবং কর্মের যোগে যাহ! গ্রহণ করা যায়, তাহাকে 

বর্ণ বলে। 

৪৪ বর্ণভেদ- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্রীদিকে বর্ণভেদ বলে। 

8৫1 আশ্রম-যাঁহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়! উত্তম গুণের গ্রহণ 

এবং শ্রেষ্ঠকর্্ম কর যায়, তাহাকে আশ্রম বলে। 

৪৬। আশ্রমতেদ-_সদিদ্যাদি শুভগুণ গ্রহণ এবং জিতেন্রিয়তা দ্বার! 

আত্মা এবং শরীরের বলবৃদ্ধি জন্ঠ ব্রহ্গচর্যযাশ্রম, সন্তানোৎপত্তি এবং বিদ্যার 
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সমস্ত ব্যবহারসিদ্ধির জন্য গৃহাশ্রম, ঈশ্বরবিষয় বিচার জন্ত বানগ্রস্থ 

এবং সর্বোপকার সিদ্ধির জন্য সন্নযাসাশ্রম, এই চারিটাকে আশ্রমভেদ 

বলে। | 

8৭ যজ্ঞ--অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্যন্ত অথবা শিল্প-ব্যবহার 

এবং পদার্থবিজ্ঞান যাহ| জগতের উপকার জন্য অনুষ্ঠান কর! যায়, 

তাহাকে যন্ঞ বলে। 

৪৮। কর্ম মন, ইঞন্জিয় এবং শরীরে জীব যে চেষ্টা-বিশেষ করেন, 

তাহাকে কর্ম বলে। তাহা শুভ অশুভ এবং মিশ্র ভেদ্দে তিন প্রকার । 

৪৯। ক্রিয়মাণ-_যাহ! বর্তমান সময়ে কর! যায়, তাহাকে ক্রিয়মাণ 

বলে। | 

৫০। সঞ্চিত ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কার যাহা জ্ঞানমধ্যে বর্তমান 

থাকে, তাহাকে সঞ্চিত সংস্কার বলে। 

৫১। প্রারন্ধ_পূর্বক্কত কর্মের স্খদ্রঃখরূপ যে কিছু ফলভোগ 

করা যায়) তাহাকে পরার বলে। 

৫২। অনাদি পদার্থ_ঈশ্বর, জীব এবং সর্বজগতের কারণ, * এই 

তিনটা স্বরূপতঃ অনাদি। | 

৫৩। প্রবাহরূপে অনাদি-_কার্যজগৎ, জীবের কর্ম এবং উহাদের 

ংযৌগ ও বিয়োগ, এই তিনটা পরম্পররূপে অনাদি । 

৫৪। অনাদির স্বরূপ-যাহ! কশ্মিন্কালে উৎপন্ন হয় নাই, কোন 

পদার্থ যাহার কারণ নহে, অর্থাৎ যাহ! সদা হ্য়ং সিদ্ধ, তাহাকে অনাদি বলে। 

৫৫| পুরুষার্থ__সর্বদা আলস্ত পরিত্যাগপূর্বক মন, শরীর, বাণী 

এবং ধন দ্বার! উত্তম ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত উদ্যোগ করার নাম 

পুরুষার্থ। 

* উপাদান কারণ-ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরু, ব্যোম। 
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৫৬। পুরুষার্থের ভেদ-_অপ্রাপ্ত বন্তর ইচ্ছা, প্রাপ্ত বস্তর উত্তম 

প্রকার রক্ষণ, রক্ষিত পদার্থের বৃদ্ধি কর1, সত্যবিদ্যার উন্নতি এবং 

সকলের হিতকার্য্যে বর্ধিত পদার্থের ব্যয় করা, এই চারি প্রকার কর্খ্বকে 

পুরুষার্থ বলে। 

৫৭1 পরোপকার-_নিজের সমস্ত সামথ্য দ্বার! অন্ত প্রাণীর সুখ 

প্রাপ্তির জন্য কায়মনোবাক্যে এবং ধনদ্বার! প্রযত্ব করার নাম পরোপকার। 

৫৮। শিষ্টাচার-_যাহ! দ্বারা গুভ গুণের গ্রহণ ও অস্তত গুণের 

ত্যাগ হয়, তাহাকে শিষ্টাচার বলে। 

৫৯। সদাচার-_ সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত সংপুরুষদিগের যে বেদোক্ত 

আচার চলিয়া! আমিতেছে, অসত্য পরিত্যাগপুর্বক কেবলমাত্র সত্য আচ- 

রণকেই সদাচার বলে। 

৬০। বিদ্যাপুস্তক-_-ঈশ্বরোক্ত সনাতন সত্যবিদ্তাময় চারি বেদকে 

বিগ্যাপুস্তক বলে। 

৬১। আঁচাধ্য__ধিনি শ্রেষ্ঠ আচার গ্রহণ করাইয়। সমস্ত বিদা 

অধ্যয়ন করান, তাহাকে আচীর্য্য বলে। 

৬২। গুরু-বীর্যদান হইতে ভোজনাদি প্রদানপূর্ববক পালন করেন 
বলিয়৷ পিতাকে গুরু বলে, আর ধিনি নিজ সত্যোপদেশ দ্বার! হৃদয়ের 

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তাহাকে গুরু অর্থাৎ আচাধ্য বলে। 

৬৩। অতিথি-_ঁহার গমনাগমনের কোন নিশ্চিত তিথি নাই, 

যিনি বিদ্বান্, সর্বত্র ভ্রমণকারী, ফিনি প্রশ্নোত্তর রূপ উপদেশ দ্বারা সকল 
মনুষ্যের উপকার করেন, তাহাকে অতিথি বলে। 

৬৪। পঞ্চায়তন পৃজা-_জীবিত মাতাঁপিতা, আচার্য্য, অতিথি ও 

ঈশ্বরের যথাযোগ্য সংকারপূর্বক তাহাদের প্রসরত| সম্পাদন করাকে 

পঞ্ধায়তন পুজা বলে। 
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৬৫। পুজী-_যিনি জ্ঞানাদি গুণযুক্ত, তাহার যথাযোগ্য সকার 
করাকে পজ। বলে। 

৬৬। অপুজা--সংকারের অযোগ্য জ্ঞানাদিরহিত জড়পদার্থের সং- 
কারকে অপুজ! বলে। | 

৬৭। জড়-_জ্ঞানাদি গুণরহিত বস্তুকে জড় বলে। 

৬৮ | চেতন-_জ্ঞানা'দি গুণযুক্ত পদার্থকে চেতন বলে। 

৬৯। ভাবনা-যে পদার্থ যে প্রকার, তাহ! বিচারপূর্বক সেই 
প্রকার নিশ্চয় করা, যাহার বিষয় ভ্রমর হিত অর্থাৎ যে বস্ত যে প্রকার সেই 
প্রকার নিশ্চয় করার নাম ভাবনা । 

৭৪। অভাবনা-_যাহ! ভাবনার বিপরীত অর্থাৎ জড়ে চেতন এবং 

চেতনে জড় নিশ্চয় করার স্তায় মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা কোন এক বস্তকে তাহার 

বিপরীত বস্ত নিশ্চিতরপে স্বীকার করার নাম অভাবন!। 

৭১। পণ্ডিত__বিবেক দ্বারা সদসৎ জ্ঞীতা, ধরায়, সত্যবাদী, নত্য- 

প্রিয়, বিদ্বান্ এবং সর্বহিতকারী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে। 
৭২। মুর্খ অজ্ঞান, হঠ, ছুরা গ্রহাদিদৌ ষযুক্ত ব্যক্তিকে মূর্খ বলে। 

৭৩। জ্যেষ্-কনিষ্ঠ ব্যবহার__-জ্যোেষ্ঠ ও কনিষ্টের মধ্যে পরস্পর যথাঁ- 

যোগ্য মান্ত করার নাম জ্যেষ্ট-কনিষ্ঠ ব্যবহার । 

৭৪। সর্বহিত__শরীর, মন, বাক্য এবং ধন দ্বারা সকলের সখ 

বৃদ্ধির জন্য উদ্মোগ করাকে সর্বহিত কহে। 

৭৫। চোরিত্যাগ__স্বামীর আজ্ঞা বিন! তদীয় পদার্থ গ্রহণের নাম 
চুরি এবং উহ! ত্যাগ করাকে চোরিত্যাগ বলে। 

৭৬। ব্যতিচার-ত্যাগ--নিজ স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্ত স্ত্রীর সহিত সহবাস 

করা, খতুকাল ব্যতিরেকে নিজ পত়্ীকে বীর্যযদান করা এবং স্বীয় স্ত্রীর 
সহিত বীর্যের অত্যন্ত নাশ করা, যুবাবস্থা ব্যতিরেকে বিবাহ করা, এই 
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সমস্ত কর্ম্নকে ব্যভিচার বলে। উহাদ্িগকে পরিত্যাগ করার নাম ব্যভি- 

চার-ত্যাগ। 

৭৭1 জীবের স্বরূপ-_যাহা চেতন, অল্লঙ্ঞ, ইচ্ছ!, দ্বেষ, প্রত, সখ, 
দুঃখ এবং জ্ঞানগুণযুক্ত ও নিত্য, তাহাকে জীব বলে। 

৭৮। ন্বভাঁব-_যে বস্ত্র স্বাভাবিক গুণ যে প্রকার, যেরূপ অগ্নিতে 

রূপ এবং দ্রাহগুণ, অর্থাৎ যাবৎ যে বস্ত থাকে, তাবৎ উহার এ গুণ অপ- 

গত হয় না, এই কারণে ইহাকে স্বভাব বলে। 
_..৭৯।  প্রলয়__কাধ্যজগৎ কারণ-রূপে পরিণত হওয়! অর্থাৎ জগতের 

্থষ্্িকর্তা ঈশ্বর যে যে কারণ হইতে স্থষ্টি করিয়া অনেক কার্য্য রচনাপূর্ববক 
ষথাবৎ পালন করতঃ পুনরায় সেই সেই কারণে পরিণত করেন, উক্ত 

কারণরূপ পরিণামকে প্রলয় বলে। 

৮০। মায়াবী-_-ছল, কপট ও স্বার্থ দ্বার! প্রসন্নতা৷ এবং দস্ত, অহঙ্কার, 

শঠতাঁদি দৌষ সকলকে মায়! বলে, উক্ত দোষযুক্ত মনুষ্যকে মায়াবী বলে। 
৮১। আপ্ত-িনি ছলাঁদি দোষরহিত, ধর্মাত্মা বিদ্বান, সত্যোপদেষ্ট 

এবং সর্ধোপরি কৃপাদৃষিযুক্ত হইয়৷ অবি্যান্বকার নাশ করতঃ অজ্ঞানী 
লোকের আত্মায় সদা বিদ্বারূপ হৃর্য্য প্রকাশ করেন, তাহাকে আপগ্ত বলে। 

৮২। পরীক্ষা__প্রত্যক্ষাদি আটটা প্রমাণ, যন্্বারা বেদবিদ্থা, আত্ম- 

শুদ্ধি এবং সৃতষ্টিক্রমের অনুকূল বিচারে সত্যাসত্য যথার্থরূপে নির্ণয় কর! 

যায়, তাহাকে পরীক্ষা বলে। 

৮৩। অষ্টপ্রমাণ__ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব, প্রতি, অর্থা- 

পতি, সম্ভব এৰং অভাব, এই আটটাকে প্রমাণ বলে। মনুষ্য উক্ত আট 

প্রকার প্রমাণ দ্বারাই সত্যাত্য যথাবৎ নিশ্চয়করণে সমর্থ হন। 

৮৪। লক্ষণ_যেরূপ রূপ দ্বারা অগ্নির জ্ঞান হয়, সেইরূপ রূপ, 

যন্ারা জানা যায় অর্থাৎ যাহা বন্তর স্বাভাবিক গুণ, তাহাকে লক্ষণ বলে। 



১৪৪. জীবনী-সংগ্রহ 
পিসি সপিস্সিস্পিসিসসিশাস্প 

৮৫। প্রমের়-_যেরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহ! প্রতীত হয়, তাহাকে 

চক্ষুর প্রমেয় রূপ অর্থ বলে, সেইরূপ প্রমাণ দ্বারা যাহ! জান! যায়, তাহাকে 

প্রমেয় বলে। 

৮৬। প্রত্যক্ষ__ প্রসিদ্ধ শব্বাদি পদার্থের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং 

মনের সন্নিকর্ষ দ্বার! যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। 

৮৭। অনুমান-_কোন পূর্বদৃষ্ট পদার্থের একটা অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়! 

পশ্চাৎ উহার অদুষ্টাঙ্গের যাহা দ্বার! যথাবৎ জ্ঞান হয়, তাহাকে মন্থুমান 

বলে। | 

৮৮। উপমান-যেরূপ কোন বাক্তি কোন ব্যক্তিকে বলিল, গাভি- 

সদৃশ নীলগাভি, অর্থাৎ সাদৃশ্ঠ উপঘা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমান। 
৮৯। শব্দ_ পূর্ণ আপ্ব পরমেশ্বরের এবং পৃর্ধোন্ত আপু মনুষ্যের ষে 

উপদেশ, তাহার নাম শব্দ প্রমাণ । 

৯৪। এ্তিস্থ _যাহা শব্ধ প্রমাণের অনুকূল, অসম্ভব এবং মিথ্যা 

লেখকবিহীন, তাহাকে ইতিহাস বা এতিহ্থ প্রমাণ পলে। 

৯১। অর্থাপত্তি__দ্বিতীয় বাকোর কখন ব্যতিরেকেও একটা বাক্যের 

কথনেই যাহা জান যায়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে । 

৯২। সম্ভব--যে বাক্য প্রমাণ, যুক্তি এবং স্ৃষ্িক্রমযুক্ত, তাহাকে 

সম্ভব বলে। 

৯৩। অভাব__যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন বাক্তিকে বলিল যে, তুমি 

জল আনয়ন কর, সেই ব্যক্তি দেখিল, সেখানে জল নাই, পরন্ত যেখানে 

জল আছে, সেইস্থান হইতে জল আনয়ন করা উচিত, উক্ত অভাব নিমিত্ত 

ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভাব প্রমাণ বলে। 

৯৪ | শান্ত্র-যাহা সত্যবিছা! প্রতিপাদনযুক্ত এবং যাহ! দ্বার! মনুষ্যের 

সত্যাসত্য শিক্ষালাভ হয়, তাহাকে শান্ত্র বলে। 
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৯৫। বেদ-_ ঈশ্বরোক্ত সত্যবিষ্ঠাযুক্ত খক্ সংহিতাদি * চারিপুস্তক 
ষন্্ার মনুষ্যের সত্য জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে বেদ বলে। 

৯৬ পুরাণে সমস্ত প্রাচীন এবং খাষিমুনিকৃত সত্যার্থযুক্ত 

প্রতরেয় শতপথ ব্রাঙ্গণাি পুস্তক, তাহাদিগকে পুরাণ, ইতিহাস, কল্প-গাথ। 

এবং নরাশংসী বলে। 

৯৭। উপবেদ-_আযুর্কেদ অর্থাৎ বৈগ্যশান্ত্র, ধনুর্বেদ অর্থাৎ শস্্াস্ত্র 

বিদ্যা যাহ! রাজধন্ম, গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ গানশান্ত্র এবং অর্থবেদ অর্থাৎ শিল্প- 

শাস্ত্র, এই চারিটীকে উপবেদ বলে। 

৯৮। বেদাঙ্গ__শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ-নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি 

,আধ্য সনাতনশান্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। 

৯৯। উপাঙ্গ-_খধিমুনিকৃত মীমাংসা, বৈশেষিক, স্যায়, যৌগ, সখ্য 

এবং বেদান্ত, এই ছয়টী শান্ত্রকে উপাঙ্গ বলে। 

১০০1 নমস্তে-আমি আপনার মান্ত করিতেছি । 

* খগ্বেদনংহিত|, যজুর্ব্রেদ নংহিতা, সামবেদসংহিত| এবং অধর্ববেদসংহিত! | 

জী--১০ 



সাধু তৃকারাম। 

বোদ্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনা নগরীর ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দেহ 

নামক গ্রামে ১৬০৮ খুষ্টাব্ধে সাধু তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। তঁকা- 

রামের পিতার নাম বহ্লোজী। ইনি “মোরে” উপাধিধারী শূদ্র ছিলেন, 

ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বার! জীবিকানির্বাহ করিতেন। তুঁকারামের জননীর 

নাম কনকবাঈ। কনকবাঈ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। অধিক বয়স 

পর্যন্ত পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সর্বদা মনোকষ্টে 

থাকিতেন। তাহার! কুলদেবত৷ বিঠোবার নিকট পুত্রলীভের জন্ত 

সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। ইশ্বরানুগ্রহে কনকবাঈ গর্ভব্তী হইয়। ক্রমে 
ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্ঠা! গ্রসব করেন। জোষ্ঠ পুত্রের নাম শান্তজী, 

মধাম পুত্রের নাম তুকারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কানাইয়া। 
বহেলাজী ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপাজ্জন করিতেন। 
স্বচ্ছলরূগে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিয়! যাহ! কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, 

তাহা হইতে তিনি কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ ধর্মকর্ম ব্যয় 
করিতেন। | 

বহ্লোজী বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহার বিষয়লালস! হাস হইয় 

আইসে। এই কারণ বশতঃ তিনি তাহার জ্যে্ পুত্র শান্তজাকে সংসারের 

সকল ভার গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্ত শীস্তজী পূর্ব হইতেই নিলিপ্তভাবে 

সংসার-ধর্ম করিতেন) সুতরাং তিনি পিতার প্রস্তাবিত বিষয়ের ভার গ্রহণ 

করিতে অস্বীকার করেন। এ সময়ে তুকারামের বয়স ত্রয়োদশ বংসর 
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মাত্র হইয়াছিল । জ্ঞোষ্ঠ বিষয়ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ 
ক'রলে, তুকারাম পিতার মনস্তপ্টির জন্য সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন। 
এত অল্প বয়সে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াও তিনি তাহা বহন করিতে 

অকুতকাধ্য হন নাই। ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছিল, 

এবং অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদিগের বিশ্বীদভাজন 

হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জনও যথেষ্ট করিতেন। 
তুকারামের ছুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর নাম রুল্সীবাঈী ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর 

নাম জীজাবাঈ। সংপার-মধ্যে মাত, পিঃ * পত্রী, সুহৃদ, আত্মীয়, ধন, 

সন্ত্রম স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই জজ মু অভাব ছিল না। কিন্ত 

তাহার এইরূপ সাংসারিক সুখের অর্ধির্থী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 

তাহার সংসার-সমুদ্রে এতদ্দিন সৌভাগ্যের যে জোয়ার চলিতেছিল, ক্রমে 
তাহাতে ভাট! পড়িতে আরন্ত হইয়াছিল। তাহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের 

সময় প্রথমে তাহার পিতা, তাহার পর তাহার জননী পরলোক গমন 

করেন। মাতাপিতার মৃত্যুজনিত শোকের ক্ষতি পূর্ণ হইতে না হইতেই 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়। কালের করালগ্রামে পতিতা হন। এই সময়ে 

তুকারামেয় বয়দ আঠার বৎসর মাত্র হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই 
তুকারাম ইঈশ্বরপরায়ণ ও সাধুতক্ত ছিলেন। মাতাপিতার স্সেহে ও 
বিষয়ান্ুরক্তিতে তাহার সেই ভক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর 

হইতে পারে নাই, কিন্তু মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু দেখিয়া 

তাহার সেই বি্ষয়াসক্ত চিত্ত ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যখনই তিনি 
ংসার-সাগরে ঘৃণিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেন, তখনই তিনি তাহা 

হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিঠোবাদেবের * মন্দিরে গমন করিয়া আপন 

* দ্বাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা বা বিঠঠল নামে অভিহিত। কথিত আছে, 

তুকারামের পূর্বপুরুষ বিশ্বস্তর প্রতি একাদশী তিথিতে পণ্ঠরপুর গমন করিয়া 



১৪৮ জীবনী-সংগ্রহ | 

মনের জালা নিবারণ করিতেন ও তাহার সেবা করিয়া দিনযাপন 

করিতেন। | 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, তীহার মনে ধর্ম-সংক্রান্ত ও 

ভক্তিরসাত্মক পুস্তকণকল পাঠ করিবার ইচ্ছ-জন্মে;-তিনি যেরূপ 

লেখাপড়া শিখিাছিলেন,' ত তাহাতে ধর্মবপুস্তক ও বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া 

তাহার মর্ম অবগত হওয়। অতি দুরূহ; সুতরাং বিগ্বাশিক্ষার জন্য পুনরায় 

প্রবৃত্ত হন। তক্িরর্াত্বক পুস্তকসকল পাঠ করিয়া! তাহার ভক্তি 

দিন দিন যেরূপ বর্ধিত ছুই, লাগিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাহার 

অন্ুরাগও সেই প্ররিমাণে হ্দ্ পাইতে লাগিল। কর্মক্ষেত্রে প্রভুকে 

অমনোযোগী দেখিয়া কর্মচারিগ্নির্বি্ে ব্যবসায়ের লভ্যাং ংশ, অবশেষে 

মূলধন পধ্যন্ত আত্মনাৎ করিতে আরম্ত করিল। অন্তান্ত ব্যবসায়িগণ 

তুকারামের ব্যবদায় নষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাহার সহিত আদান 

প্রদান বন্ধ করিয়। দিল। এই ঘটনায় তুকারাম ক্রমে খণজালে জড়িত 

হইতে লাগিলেন। তীহার সংসারে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল । 

এই ছুঃসময়ে রুক্সীবাঈও মানবলীল| সম্বরণ করিলেন। রুক্সীবাঈএর 

দেহীন্ত হইলে, তুকারাম তাহার গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়! কিছু অর্থ 
গ্রহ করিলেন। তিনি এ অর্থে কিছু চাউল, ডাউল ও বেণেতি মসলা 

ক্রয় করিয়া, নিজ গ্রাম হইতে কিছু দুরে, বাজারের সন্নিকটে অল্পপরিসর 

স্থান লইয়া একখান দৌকান খুলিলেন। ক্রেতারা অল্প মূল্যে আপন 

বিঠৌবাদেবকে দর্শন করিয়। আসিতেন ; পণ্ররপুর দেহ্গ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ 

দুরে ভীমানদীর তীরে অবস্থিত। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এক দিবস তিনি 

স্বপ্ন দেখেন যে, বিঠোব! ও রুল্সিণীর মুর্তি তাহার বাসস্থানের অনতিদুরে প্রোথিত আছে। 

তিনি ্বপ্র-দৃষ্ট এ মৃত্িদ্বয়কে উঠাইয়া, ইন্ত্ীয়নী নন্দীর তীরে একটা মন্দির নির্দাণ করাইয়া 
তাহাতে স্থাপিত করেন। 
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আপন ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন 

কথাই বলিতেন না। এইরূপ করায় অল্প দিবসের মধ্যেই তাহার 

সমন্ত মূলধন নষ্ট হইয় গেল। তুকারামের অস্তঃকরণ দয় ও ধর্মে পরিপূর্ণ 

ছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে ব্যবসায় করা কঠিন হইয়! উঠিল। দীনদরিদ্র 
ও অসাধু ক্রেতাগণ তাহার নিকটে আসিয়া দুঃখ জাঁনাইলে, তিনি 
লাভালাভ ও আদায় অনাদায়ের বিচার না করিয়া, তখনই তাহাদের 

প্রার্থিত দ্রব্যসামগ্রী তাহাদিগকে লইয়া! যাইতে বলিতেন। মহীপতি* 

বলেন, “তুকারাম দোকানে বসিয়া অবিরত হরিনাম কীর্তন করিতেন।” 

কোন ক্রেত৷ আসিলে, তৃকারাম ভাবিতেন, যদি ইহাঁর মূল্যের উপযুক্ত 

দ্রব্য দিতে কিছু কম হয়, তবে আমান হইবে; অতএব গ্রাহক 

যেরূপ চায়, সেইরূপই দেওয়! উচিত। 

জীজাবাঈ স্বামীর এইরূপ ব্যবহারে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং 

সংসারধর্মন প্রতিপালন করিয়া ধর্মকর্ম্মে মন দিবার উপদেশ প্রদান করিতে 

লাগিলেন। এক দিবস জীজাবাঈ স্বামীকে কাছে বসাইয়! বলিতে 

লাগিলেন, *স্বামিন্! তুমি বিঠোবার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, 

ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তুমি যে ঠক্ ও ভুয়াচোরদিগের প্রতি 
দয়! করিয়! গৃহে অলঙ্্মী গ্রবেশ করাইতেছ, ইহাতেই আমাদের সর্বনাশ 
হইতেছে। যাহাদিগের উপার্জনের ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে দয়া করিয়| 

কি লাভ? তোমার নিজের এক কপদ্দিকও সংস্থান নাই অথচ তুমি 

পরের দ্রব্য লইয়া অপরকে দয়া করিতেছ। আমি কাচ্ছা বাচ্ছা লইয়! 

অনাহারে দিনযাপন করিতেছি, খণের জালায় লোকের নিকট মুখ 

* মহীপতি হরীষ্টীর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রীদুভূতি হইয়ছিলেন। “তক্ত- 

লীলামৃত,” “ভক্তবিজয়” ও “সন্তবিজ্ঞয়” নামক তিনখানি কবিতা গ্রন্থ তাঁহার রচিত। 

উহাতে তুঁফারামের জীবনচরিত লিখিত আছে। 



১৫০ জীবনী- গ্রহ । 

দেখাইতে পারিতেছি না) কই তুমি সে দিকে ত লক্ষ্য করিতেছ না, 

আমাদিগের প্রতি ত দয়া করিতেছ ন1? যাহা হউক, আমি সর্বস্থাস্ত 
হইয়! এবং খণ করিয়! তোমায় অর্থের যোগাড় করিয়া দিতেছি, তুমি তাহা! 
লইয়া পুনরায় বাবসায় কর) দেখিও, যেন যাহার তাহার 'গ্রতি দয় করিয়া 
অর্থ নষ্ট করিও না। আমাদের মঙ্গলের জন্তই এই সকল কথা 

বলিতেছি।” 

স্ত্রীর উপদেশবাক্য শুনিয়া! এবং তাহার প্রদত্ত অর্থ লইয়! তুকারাম গৃহ 

হইতে বহির্গত হইলেন। এ সময়ে তুকারামের গ্রামস্থ বণিকৃগণ ব্যবসায়ার্থ 
বালেঘাট নামক স্থানে গমন _করিতেছিল। তুকারাম তাহাদিগের 

অনুষাত্রী হইলেন এবং ক্রয় টি শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 

করিতে লাগিলেন। এইবার তুকারাম কিছু লাভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা গৃহে আনিতে পারেন নাই। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন 

সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একজন ত্রাঙ্গণ খণজালে জড়িত হইয়! 

উত্তমর্ণদিগের হস্তে লাঞ্চিত ও প্রহ্ৃত হইতেছে । তাহার কাতর ক্রন্দনে 

তৃকারামের হৃদয় বিগলিত হইয়৷ গেল। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত 

হইলে, ব্রাঙ্গণ তাঁহার নিকট আপনার ছুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 
তুকারাম আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না, তিনি আপনার অবস্থার প্রতি 

দৃষ্টিপাত না করিয়! ব্যবসায়-লব্ধ সমস্ত অর্থ ত্রাঙ্ষণকে দান করিলেন। 
ব্রাহ্মণ খণ হইতে মুক্ত হইয়া! গৃহে গমন করিলেন এবং তুকারাম রিক্ত 

হস্তে বাঁটীতে আসিলেন। তুঁকারাম বাটাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে 
এই সংবাদ জীজাবাঈএর কর্ণকুহছরে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি স্বামীকে 

নিঃস্মল অবস্থায় আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। একে দরিদ্র- 
তার নিপীড়নে তিনি রক্স্বভাবা হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার স্বামীর 

এপ ব্যবহার, সুতরাং ভিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাকে অজশ্র 
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গালি দিতে লাগিলেন। জীজাবাঈএর চীৎকারে প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইলে, তিনি তুকারামকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার 

বোধ হয়, এই মূর্খ পূর্বজন্মে আমার শত্রু ছিল, এই জন্মে আমাকে যন্ত্র 
দিবার জণ্ত আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে । সংসারনির্বাহ জন্ত আমি এখন 

কি উপায় অবলম্বন করি? সম্তানগণ ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়। কাতির- 
ক্রন্দনে যখন আমার নিকট খাবার চাহিবে, তখন আমি উহাদিগকে কি দিয়া 

সাস্বনা করিব? আমার এখন মৃত্যুই শ্রেযঃ,আমি আর কত জাল! সহ করিব? 

বিঠ্ল! তোমাকেও ধিক ।” 'প্রতিবেশিনীদ্িগের মধ্যে একজন জীজাবাঈকে 

সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “ভাই! তোমার স্বামী মূর্থ বলিয়া কি তুমিও 

জ্ঞানহীনা হইবে? পতিভক্তি না করিয়া পতির প্রতি কটুক্তিপ্রয়োগ 
করিবে?” জীজাবাঈ প্রতিবেশিনীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
“দিদি! যেযাহাকে লইয়! ঘর করে, সেই তাহার মর্ম অবগত থাকে ।” 

তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া! তাহার ভ্রাত! কানাইয়া বিষয়াদি 
ভাগ করিয়! লন ; এ সময়ে ইনি কিছু টাকার থৎ পাইয়াছিলেন। তুকারাম 
জোরজবরদস্তি করিয়া অধমর্ণদিগের নিকট হইতে অনেক টাক! আদায় 

করিতে পারিতেন, কিন্ত লোকের সহিত বিবাদ কর! ভাল নয়, এই ভাবিয়া 

তিনি এর সকল খৎ জলে ফেলিয়া দেন। জীজাবাঈ যখন জানিতে 

পাঁরিলেন যে, তাহার স্বানী বিবাদের ভয়ে খংসকল জলে ফেলিয়া 

দিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় ক্রোধিতা হইয়া স্বামীকে যথোচিত তিরস্কার 

করিলেন। তুকারাম স্ত্রীর তীব্র ভৎসনা খাইয়া, কোমলমতি বালকের স্তায় 
একটু হাসিয়! তাহা উড়াইয়া দেন। পরে স্ত্রীকে কোন কথা না বলিয়! 
বাটা হইতে আলন্দি নামক স্থানে গমন করেন। আলন্দি দেহ হইতে 

গ্রীয় এক ক্রোশ দূরে ইন্ত্রীয়নী নদীর তীরে অবস্থিত। জ্ঞানদেব নামক 

একজন সাঁধু, ৬** শত বৎসর পূর্বের এই স্থানে থাকিতেন। ডরাহার 
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সমাধিও এ স্থানে হইয়াছিল। জ্ঞানদেবের সাধনাস্থান তুকারামের পক্ষে 
অতি মনোহর বোধ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তথায় বিচরণ করিতে- 

ছিলেন, সেই সময়ে কোন কৃষক একজন ক্ষেত্র-রক্ষকের অনুসন্ধান করিতে 
ছিল। চাষা তুকারামকে দেখিয়া! তাহার কাছে এঁ কথা উত্থাপন করে। 

তুকারাম বুঝিয় দেখিলেন যে, বিনা! মূলধনে যাহা! পাইব, তাহাই লাভ) 
এই ভাবিয়া তিনি চাঁষার কথায় সম্মত হইলেন। চাষা তুকাঁরামের 
পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্ধমণ শশ্ত দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তুকারাম ক্ষেত্র 
রক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া মাঠের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

তিনি নির্জন স্থান পাইয়া সর্ধদীই মনের আনন্দে বিঠোবার নাঁমগানে 

সময় অতিবাহিত করিতেন। এদিকে ক্ষেত্রমধ্যে নানাবিধ পাখীর ঝাঁক 

এবং গরু বাছুরের দল আসিয়া নির্কিদ্বে শস্তসকল আহার করিয়৷ যাইত। 

এক দিবস ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া! তুকারামকে যথোচিত 
তিরস্কার করে। ক্ষেত্রস্বামীর তিরস্কার শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন, 
“ী সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্টুরের মত কেমন করিয়া! তাড়াইয়া দিব?” 

নগেত্রস্বামী তুকারামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়! ক্ষতিপূরণ করিবার 
জন্য স্থানীয় পঞ্চায়তের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করে। পঞ্চায়ৎ এই-. 

রূপে বিচার নিষ্পত্তি করেন যে, ক্ষেত্রে এ যাঁবৎকাল যে পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন 

হইয়াছে, সেই পরিমাণ শম্ত হইতে যাহ! কম হইবে, তুকারামকে সেই 

পরিমাণ শস্তের মূল্য দিতে হইবে। পঞ্চায়তের বিচারের পর ক্ষেত্র হইতে 
সমস্ত শস্ত সংগৃহিত হইলে ক্ষেত্রস্বামী দেখিল যে, পূর্বববৎসরাপেক্ষা' এ 

বংসর অধিক শত্ত জন্মিয়াছে, কিন্ত চাষা এ বিষয় আর কাহারও কাছে 

প্রকাশ করিল না। তুকারামের কোন প্রতিবেশী ইহা জানিতে পারিয়া 
পঞ্চায়তের গোচর করে। পঞ্চীয়ৎ পুনরায় বিচার করিয়া ক্ষেত্রস্বামীকে 

নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্ত দিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে প্রদান করেন। তুকারাম 
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প্রচুর পরিমাণে শস্ত পাইয়া মনের আনন্দে গৃহে আইসেন এবং সেই 
শন্তের বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে তাহার কয়েকটা কন্ঠার বিবাহ দেন। 

তুকারামের তিনটা কন্ঠ! এবং ছুইটা পুত্র ছিল। কন্ত৷ তিনটার নাম,__ 
গঙ্গা, ভাগীরথী ও কাশী, এবং পুত্র ছইটার নাম, শস্তুজী ও বিঠোবা। 

প্রথমা কন্যাটী বিবাঁহযোগা। দেখিয়া! জীজীবাঈ তাহার বিবাহের জন্য 

তুকারামকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেন। তুকারাম জালাতন হইয়া এক দিন 
শুভক্ষণে পাত্র অনুসন্ধানে বহির্ত হন। তিনি নিকটস্থ একটা গ্রামে 

গিয়। দেখেন যে, কতকগুলি বালক খেলা করিতেছে । তিনি উহ্াদিগের 

মধো স্বজাতীয় তিনটা বালককে বাছিয়৷ আপনার বাটাতে লইয়া আইসেন 
এবং বিবাহের লগ্লান্থনারে প্র তিনটা বালকের সহিত আপনার তিন 

কন্তার বিবাহ দেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তুকারামের স্বভাব জানিতেন, 

সুতরাং তাহার! এই বিষয়ের জন্ত কোনরূপ গোলমাল করেন নাই। 
একদিন তুকারাম ক্ষেত্র হইতে একটা আখের বোঝা আনিতেছিলেন, 

পথিমধ্যে কতকগুলি বাঁলক তুকারামকে আখের বোঝা আনিতে দেখিয়া, 

কাঁতরভাবে একগাছি আখ প্রার্থনা করে। তুকারাঁম কোমলমতি বালক- 

দিগের ঈদৃশ প্রার্থনা অগ্রাহ্থ করিতে পারেন নাই। পথিমধ্যে যে 
কয়েকজন বালক ছিল, তিনি আখের বোঁঝাটী তাহাদের সকলকেই বিতরণ 

করিয়া, কেবল একগাছি মাত্র আখ বাটাতে লইয়! আইসেন। জীজাবাঈ 
ইহা জানিতে পারিয়, ক্রোধে অধীরা হইয়। সেই ইক্ষুদণ্ড তুকারামের পৃষ্ঠে 
দুইখণ্ড করেন। স্ত্রীর প্রহার সহা করিয়া তুকারাম হাঁসিতে হাসিতে 

বলিরাছিলেন, “সহধর্ষিণি | ইহাই ত প্রকৃত ধর্ম । আমি তোমাকে একগাছি 
আখ থাইতে দিলাম, তুমি তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড আমায় প্রদান 

করিলে ।” তুকারাম স্ত্রীর এইরূপ কত দুর্বাক্য-_কত প্রহার অল্লানব্নে 
সহ্ করিয়াছিলেন। 
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রুক্নীবাঈ এর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তুকারামের জোষ্ঠ পুত্র শভুজীর 
জীবনান্ত হয়। তুকারাম শল্তুজীকে অত্যন্ত ভালবাঁদিতেন। তাহার 

অকালমৃত্যুতে তুকারাম হৃদয়ে নিদারুণ বেদন! প্রাপ্ত হন। এই সময়ে 

তুকারামের জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তিনি এই বলিয়া ভাঁবিতে লাগিলেন যে, 
“সংসারে সুখ নাই। সংসারে থাকিয়া স্থুখভোগ করিব, এই আশায় আমি 

কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে যেমন 

তাহার অভ্যন্তরে কেবল গাঢ়তর কালিমাই লক্ষিত হয়, সংসার-মধ্যেও 

সেইরূপ যত প্রবেশ কর! যায়, ততই ছুঃখের মাত্রা বদ্ধিত হয়। ধন, রত 

প্রভৃতি সংসারের সকল বস্তই অপার, তবে আমি কেন এই সংসারের মধ্যে 

পড়িয়! থাকি?” এইরূপ চিন্তা করিয়া তুকারাম সংসার পরিত্যাগ করেন। 

তুকারাম বাটা পরিত্যাগ করিয়া ভান্বনাথ নামক পর্বতে গমন করেন। 
সেই স্থানে তিনি স্বীয় আরাধ্য দেবতা বিঠোবার চরণে প্রাণমন সমর্পণ 
করিয়া ধ্যান করিতে থাকেন। তুকারাম ঈশ্বর-সেবায় দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি ধর্মমত স্থির করিতে পারেন নাই । 

এক দিবস তুকারাম স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি ভীম! নদীতে স্নান করিতে. 

যাইতেছেন, এরূপ সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্তকে হস্ত প্রদান করিয়া 

আশীর্বাদ করিলেন। পরে তিনি তাহার নিকট হইতে এক পোয়। ঘ্বৃত 

যাঁরা করেন। প্র বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, তাহার নিজ নাম বাবাজী এবং 

তাহার দীক্ষাগুরুদিগের নাম রাঘবচৈতন্ত ও কেশবচৈতন্ত। এ ব্রাহ্মণ 

তাহাকে পরামকৃষ্ণহরি” এই মূলমন্ত্র প্রদান করিয়! কোথায় গমন করি- 
লেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না । তুকারাম স্বপ্নে দীক্ষা প্রাপ্ত 

হইয়! পাঁওুরঙ্গদেবের * আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষের একটা প্রসিদ্ধ নাম পাও্রঙ্গ । পাগ্ডারপুরের পাওুরজ- 

বিগ্রহ বিশেষ প্রি্ধ। 
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তুকারাম তাহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের গুণে শীদ্রই একজন সথপণ্ডিত 
হইয়া উঠেন ও শাস্ত্রীয় গ্রস্থদকল পাঁঠ করিয়া মনের আকাঙ্ষা পূর্ণ 

করেন। নামদেব নামে একজন মহারাষ্থ্ীয় সাধু কতকগুলি অভঙ্গ রচনা 
করিয়া যান। তুকারাম এ অভঙ্গঘকল অভ্যাস করিয়া ভজন করিতেন। 
ভজন গান করিতে করিতে তুকারাঁমের এরূপ অভ্যাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি 

নিজে অভঙ্গ রচনা করিয়া গাইতে পারিতেন। রচন! করিতে করিতে 
তীহার এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, মুখ হইতে অনর্গল পদাবলী বাহির 

'হইত। তিনি যে সময়ে কীর্তন করিতেন, সেই সময়ে শ্রোতাসকল 

স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় বসিয়৷ থাকিত। তাহার কীর্তন ও উপদেশ 

শুনিবার জন্য দলে দলে লোক সমাগত হইত। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন 

বটে, কিন্তু কার্ধ্যগুণে লোক তাহাকে ব্রাঙ্মণের স্তায় সম্মীন করিত। 

তুকারামের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, মন্বাজী,* 
রামেশ্বর উট প্রভৃতি হিংস্রক লোকে তীহাকে বিবিধ উপায়ে যন্ত্রণা দেয়). 
কিন্তু পরিশেষে তুকারামের দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনীতভাব, সুমিষ্ট কথা 

গ্রভৃতি গুণসকল দশন করিয়! আশ্চর্যযান্বিত হন ও অন্ান্ত ব্যক্তিদিগের 

স্যার ভক্তি করিতে থাকেন। 

পুন নগর হইতে কিছুদূর উত্তর-পূর্ব্বে ভাগোলি নামক এক গ্রামে 

রামেশ্বর ভট্ট বাম করিতেন। তিনি তুঁকারামকে ডাকাইয়া বলেন যে, 
“তুমি শূদ্র হইয়! বেদ ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? শূদ্রের পক্ষে ইহা মহা- 

পাপ। আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি, তুমি বেদ ব্যাখ্যা এবং অভঙ্গ 

রচনা করিও না । তুমি পূর্ক্বে যে অভঙ্গ রচনা করিয়াছিল, তাহ! জলে 

 » বাজী বাবা গলাই* নামক একজন সাধু স্বপ্রথমে তুকারামের প্রতি অতা- 
চার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দেহ গ্রামে এক মঠ স্থাপন করিয়। সেই স্থানের, 

মোহান্ত হইয়াছিলেন। 



১৫৬ জীবনী-সংগ্রহ | 

নিক্ষেপ কর।” ভট্টরের কথা শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন যে, *পাওু- 

রঙ্গের আদেশে তিনি এইরূপ করিয়াছেন ।» ভট্ট তাহা বিশ্বাস না করিয়া 
পুনরায় উহা! জলে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় 
বলিয়া, তুকারাম তাহার আদেশমত অভঙ্গের পুথিগুলি ইন্দ্রীয়নী নদীতে 

নিক্ষেপ করেন। পুথিগুলি জলে দিবার পূর্বে তিনি উহাদের ছুইদিকৃ 
পাতলা পাথরের দ্বার! আচ্ছাদিত করিয়! তাহার উপর বন্ত্র বীধিয়া দিয়া- 
ছিলেন। লিখিত অভর্গ গুলি জলে নিক্ষিপ্ত হইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ 
দুঃখিত হইয়া তাহাকে বাক্য-ন্ত্রণায় অস্থির করিয়া! তুলেন। “আমি যে 

পাওুরঙ্গের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি,” ইহা! ভাবিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ 
করিয়া বিঠোবাঁর মন্দিরের সমক্ষে হত্যা দেন। ১৩ দিন এই ভাবে পড়িয়া 

থাঁকিবার পর তাহার পুথিগুলি জলে ভাসিয়া উঠে। কোন এক ব্যক্তি 

ইহা দেখিতে পাইয়। সকল পুথি জল হইতে উত্তোলন করে এবং 
তুকারামকে আনিয়া দেয়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া সকলেই 
তুকারামকে দেবতার ন্তাঁয় ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। রামেশ্বর ভট্ট 
তীহার প্রতি থে নিষটর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য তিনি দুখে 

প্রকাশ করিরা তাহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করেন। 

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই শিবাজীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। শিবাজী 
কেবল যে যুদ্ধবিগ্াতেই পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে) তিনি ধর্ম্সাধনেও 
বিশেষত্ব লাভ করিগ্নাছিলেন। তুকাঁরামের গুণগরিমা ক্রমে শিবাজীর 

কর্ণেউঠে। তিনি তুকারামকে আপনার রাজধানীতে আনাইবার জন্য 
অশ্ব, ভৃত্য ও রা'জছত্র পাঠাইয়। দেন) কিন্তু তুকারাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ ন| 
করিয়া এই মর্ম্বে একথানি পত্র লিখিয়া পাঠান 3 

প্মহারাজ! কেন তুমি আমাকে দারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ 

করিতেছ ? আমার বাঁসনা! এই যে, নিঃসঙ্গ হইয়। সংসার হইতে 
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দুরে থাকি, নির্নতায় স্থখ-সম্ভোগ করি, মৌনী হইয়৷ থাকি, এবং 
রশ্বর্যা, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিকে বমনোদশীর্ণ খাছের ন্যায় জ্ঞান করি) 

কিন্তু হে পাগারিনাথ ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে? সকলই 
তোমার অধীন। হে রাজন্! তোমার নিকটে গিয়া আমার কি লাভ 

হইবে? যগ্যপি আমার খাঞ্ছের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা-বৃত্তি আমার 

সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে । যদি আমার বস্ত্র প্রয়োজন হয়, পথে 

পতিত ছিন্ন বস্ত্র আমার অভাব পূর্ণ করিবে। রাঁজন্! বাসন! জীবনকে 

নষ্ট করে মাত্র । যাহারা সন্ত্রম লাভ করিতে ইচ্ছা! করে, তাহারাই রাজ- 
প্রাসাদে যাইতে যত্্বান্ হয়। মহারাজ! আমি নতশির হইয়া তোমাকে 

এই পত্রথানি লিখিলাম।” 
মহাত্ম! শিবাজী তুকারামের পত্র পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বর- 

প্রসাদ ভোগ করিয়! যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাহার নিকট রাজপ্রাসাদ 
কণ্টকাকীর্ণ বনস্বরূপ |” 

তুকারাম সাধনায় এরূপ পিদ্ধ হইয়্াছিলেন যে, লোহা-গাভা গ্রামে 
যে সময়ে তিনি কীর্তন করিতেছিলেন, স্কাই সময়ে কোন স্ত্রীলোক নিজ 
সম্ভানের মৃতদেহ লইয়! তুকারামের সমক্ষে লইয়া আইসে ও বলে, 
পমহাশয়! আপনি যদি যথার্থ বিষুভক্ত হন, তাহা হুইলে নিশ্চয়ই 
আমার পুত্রের জীবনদান করিতে সমর্থ হইবেন) নচেৎ সকলই আপ- 
নার ভতগামী বুঝিব !” 1 রমণী শোকে মুহমানা হইয়া এই কয়েকটা 

কথা বলিলে পর তুকারাম অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, “এই রমণীর বিশ্বাদ, 
ঈশ্বরভত্তমাত্রেই মৃতব্যক্তির জীবনদান করিতে পারে, কিন্তু মে ক্ষমতা ত 
আমার জন্মায় নাই,” এইব্প মনে করিয়া তিনি নারায়ণের স্তব করেন। 

প্রবাদ এই যে, নারায়ণের স্তব করিবামাত্র মৃত বালকটা সঙ্ীব 
হইয়াছিল। 
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তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয়, তাহার কোন 

যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ১৫৭১ শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের 

দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে তিনি অন্তর্ধান হন, ইহার পর হইতে কেহ 

তাহাকে আর দেখিতে পায় নাই। 

তুকারামের অন্তর্ধানের পর, তাহার পুত্র বিঠোবা, শিবাজীর সহিত 

সাক্ষাৎ করেন, এবং দেহ গ্রামে বিঠোবাদেবের একটা মন্দির নির্মাণ 

করিবার অভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করেন। শিবাজী তুকারামের 
পুত্রকে সমাদর করিয়া বিঠোবাদেবের মন্দির নির্মীণ করাইয়৷ দেন ও 
'দেবসেবার জন্য তিনথানি গ্রাম প্রদান করেন। 
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প্রয়াগের পশ্চিমাংশে ও চিত্রকূটের পূর্বাংশে রাজাপুর নামে একথানি 

গ্রাম আছে। পূর্বকালে ভানুদত্ত ছুবে নামক একজন কান্তকুজ ব্রাহ্মণ 

তথায় বাস করিতেন। হুলসী নায়ী পরম রূপলাবণ্যবতী তাহার এক স্ত্রী 

ছিলেন। হুলসীর গর্ভে ও ভান্ুদত্তের রসে ছুই পুত্র জন্মে। শ্রাম-সবল 

নামক গ্রন্থ-গ্রণেতা নন্দদাস তাহার জ্যেষ্ঠ এবং তুলসীদাস কনিষ্ঠ পুত্র। 

আন্দাজ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাস ইহজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। 

_তুলসীদাম যখন অষ্টমবর্ষীয় বালক, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়) ইহার 

কিছুদিন পরে তিনি শ্রীশ্রী৬কাশীধামে আসিয়া বিষ্ভাধ্যয়নে নিযুক্ত হন। 
 নুনাধিক বার বর একাদিক্রমে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া তুলসীদাস 

স্বদেশে গ্রত্যাগমন করেন ও দারপরিগ্রহ করিয়৷ কিছুকাল সংসারধর্থে 

মনোনিবেশ করেন। তুলসীদাস সংসারের-মোহিনীমায়ায় বন্ধ হইয়া অত্যন্ত 
সণ ইইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই স্ত্রীর কাছে কাছে থাকিতেন, একদও 
সময়ও স্ত্রীর আদর্শন-ক্লেশ সহা করিতে পারিতেন না। “এক সময়ে তাহার 

ত্রীকে পিত্রালয়ে লইয়। যাইবার জন্ তীর্হার কৌন আত্মীয় আমিয়াছিলেন, 
কিন্তু তুলসীদাম কিছুতেই স্ত্রীকে গিকরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হয়েন নাই। 
কন্তার পিতা! পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেন, ুঁলনীদা পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া 

দিতেন। এক সময়ে তুলসীদান কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন 

করিয়াছিলেন। তাহার অনুপস্থিতিকালে সহসা! তাহার স্ত্রীকে লইয়া 

যাইবার জন্য শ্বশুরবাঁটী হইতে লোক আইসে। হুলসী দেবী তুলসীদাসের 
অমম্মতিসত্তেও নিজ বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়।৷ দেন। তুলমীদাস 



১৬০ জীবনী-সংগ্রহ | ঃ 

বাঁটীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় প্রিষ্নতম! ভাধ্যার মুখচন্ত্র নিরীক্ষণ 
করিতে না পাইয়া, জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করেন। হুলসী দেবী 

তুলসীদাসকে এই কথ বলিয়াছিলেন যে, শব ! আমি পুনঃ পুনঃ লোক : 

অসম্মতিসত্তেও ঘধূমাতাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি।” তুলসী- 

দাস মাতার এবঘিধ বাক্যশ্রবণে কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে শ্বশুরালয়ে 

উপস্থিত হন। তাহার পরী স্বামীকে সমাগত দেখিয়৷ কিঞ্চিত কুন্ধচিত্তে 
বলিয়াছিলেন-_ 

“লাজ না লাগত আপুকো, ধৌরে আয়েহু সাথ। 

ধিক্ ধিক আয় সে প্রেমকো, কহ! কহো। মৈ নাথ ॥ 

অস্থিচন্্ময় দেহ মম, তামো৷ জৈসী গ্রীতি। 

তৈসী লৌ শ্রীরাম মহ, হোত ন তত্ত ভবভীতি ॥” 

প্বামিন! এই অস্থিচর্শমাংস শোণিত-নিক্ষিত আমার অনিত্য 

শরীরে যে পরিমাণে তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, যদি সেই 
পরিমাণে এ স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোকপ্রকাশক রামচন্ত্রের প্রতি 

বিরাজিত থাকিত, তাহ! হইলে তৃমি ইহলোকে ও পরলোকে বিমল 

আনন্দান্ুভব করিতে সমর্থ হইতে 1” 

 প্রিয়তমার এবম্িধ জ্ঞানোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়!, তুলসীদাসের 
জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত হওয়ায়, তিনি আপন শ্বণুরালয় পরিত্যাগ করিয়া! 

কাশীধামে আগমন করেন। তথায় তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈতিক ক্রিয়া 

সমাপনে ও শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলধ্যানে কাঁলীতিপাঁত করিতে থাকেন। 
তিনি.কাশীধামের অনতিদুরে প্রত্যহ প্রাত£কালে মলত্যাগ করিয়! শৌচের 

অবশিষ্ট জল একটা ঝৌপে ফেলিয়া দিতেন। এ ঝৌপে এক পিশাচ বাস 
করিত; সে প্রত্যহ এ জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। একদা এ 

১০22 
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পিশাচ জলপানে বঞ্চিত হওয়ায় তুলসীদাসের নিকটে আইনে এবং 
৷ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পিশাচের কথা শুনিয়! তুলসীদাস বলেন যে, 

এ দিবস জলের পরিমাণ অল্প থাকায়, তাহার শৌচকার্য্ে সমস্ত জল ব্যয়িত 

ৃ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি জল দিতে পারেন নাই। পিশাচ তুলসীদাসের 

কথা গুনিয়। তাহাকে অভিলধিত বর-প্রার্থনা করিতে বলে। ইহাতে 

তুলসীদাস প্রীত হইয়া প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন পাইবার বর-প্রার্থনা করেন। 
পিশাচ তাহাকে তাহার অভিলধিত বর প্রদানে অসমর্থ হইয়া কর্ণবণ্টা 

নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলে। তুলসীদান তথায় উপ- 
শস্থিত হইলে, এর ব্রাঙ্গণ তীহাকে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া! চিত্রকূট পর্বতে 

যাইতে আদেশ প্রদান করেন। তুলসীদাস গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয় 

ক্রমান্থমে ছয়মাসব্যাপী সাধনার পর, সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাত করেন। 
... এসপ জনশ্রুতি আছে যে, ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্। পূর্ণ করিবার 

জন্য নরাকারে তুলসীদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি 

 পর্বতোপরি বনফুলের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিতে 
, পাইলেন যে, অলৌকিক রূপলাবপ্যসম্পন্ন ছুইজন যুবক, হস্তে ধনুর্বাণ 
"ধারণ করিয়! অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। তিনি প্রত মনুস্তজ্ঞানে 

: তখন তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন; পরে দৈব-সাহায্যে জানিতে পারেন 

যে, তাহার ইঞ্টদেবত| তাহাকে দর্শন দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 
.., তুলসীদাস মহামন্ত্র সিদ্ধ হইয়! শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় 
সীতারাম নামের পরিবর্তে রাধারু নাম শুনিয়৷ তিনি আর আপন 

বাসাবাটা হইতে বাহির হইতেন না। একদা একজন প্রতারণা করিয়| 

তাহাকে মদনগোপালের মন্দিরে লইর়! যায়, এবং কহে ষে, 

 শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করুন। তুলসীদাস তাহার হস্তে বশী দেখিয়া! কহিয়- 
ছিলেন, - 

জী--১১ 
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“কাহ! কন্ঠ! ছবি আজকী ভালেব নেহো নাথ । 

তুলসা মস্তক তব নোয়ে ধনুষবাণ লেও হাত ॥ 

ভক্তবছল ভগবান্কী বেদ বিদিত ইহ গাথ। 
মুরলী মুক্ট্ ছুরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥” 

হেনাথ! আজি যে অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন, তাহা আর 
কি কহিব; কিন্তু ধনুর্ববাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে তুলসী মস্তক প্রণত 

করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদগাথাপ্রসিদ্ধ ভক্তবৎসল হরি, চূড়া ও 

বাশী লুকাইয়। ধন্ুর্বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তুলসীদাস শ্্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া অযোধ্যায় গমন 

করেন। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন) 

রামায়ণ রচনার সময় নির্দেশ এইরূপে করিয়াছেন, 

“সম্বৎ সৌলহলৌ ইকতৈসা, করৌ কথা হরিপদ ধরি সীমা । 

নৌমী তৌমবার মধুমাসা, অবধ পুরয়াহ চরিত প্রকাশ! ।৮ 

অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈত্রমাস মঙ্গলবার নবমী তিথিতে হরিপদ 

ধ্যান করিয়া অযোধ্যাপুরীতে এই রামচরিত প্রকাশ করিলাম। তুলসী- 

দাস অযোধ্যা হইতে কাশীতে আগমন করেন। যে সময় তিনি কাণীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি একজন ব্রাঙ্গণকে 

হত্যা করে। ্রব্রন্মহত্যাকারী সর্বদাই পাপের বিভীষিকা মুর্তি দর্শন 
করিত, ক্ষণেকের জন্তও তাহার মনে শাস্তি ছিল না । কি উপায়ে সে এ 

পাপের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার বিধান লইবার জন্য কাশীতে 

গমন করে। সে কাশীতে গিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট 

আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করে। “এ পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত নাই” এই কথ! 

বলিয়া! পণ্ডিতগণ তাহাকে তাড়াইয়! দেন। হত্যাকারী মনের দ্বণায় ও 

ছুঃখে ভাগীরঘী-সলিলে জীবন বিসঙ্জন করিতে সন্বল্প করে। ইতিমধ্যে 
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তুলসীদাসের সহিত হত্যাকারীর সাক্ষাৎ হয়। তুলসীদাস তাহাকে “গাম 
নাম” জপ করিতে উপদেশ দেন। কয়েক মাস কাল একাগ্রচিত্ত হইয়া 
রাম নাম জপ করিবার পর, তুলসাদাস তাহাকে বলেন, “তোমার পাপক্ষয় 

হইয়াছে, আইস, আমর! ছইজনে একত্রে আহার করি।” প্রধান প্রধান 

পণ্ডিতগণ তুলসীদানকে হত্যাকারীর সহিত আহার করিতে দেখিয়া তাহার 
প্রতি অসন্তষ্ট হন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পগ্ডিত্দিগের 

কথায় তুলসীদাস বলিয়াছিলেন যে, “রাম নাম জপ করিয়! হত্যাকারী পাপ 

“হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; আপনারা ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা! করিতে 

পারেন।” তুলসীদাসের কথায় পণ্ডিতগণ একত্রে মিলিত হইয়! এই উপ» 
স্থির করেন যে, “যদি বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর-নির্মিত বৃষ এ হত্যাকারীর হস্ত 

হইতে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে জানিব যে, ধঁ বাক্তি পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়াছে ।” তুলসীদাস পণ্ডিতদিগের কথায় সম্মত হইয়া, হত্যাকারীর 

সহিত প্ডিতদিগকে লইয়া! বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। 

তথায় তিনি পরীক্ষার্থীর হস্তে খাদ্য প্রদান করিয়! সর্বসমক্ষে প্রস্তর- 

নিশ্মিত বৃষের সম্মুথে তাহা ধরিতে বলেন। তুলসীদাসের কথায় হত্যা- 

কারী বুষের মুখে থাগ্চ ধরিবামাত্র এ বৃষ জীবিত বুষের হ্যায় সমস্ত খাচ্স 

ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শন করিয়া! সকলেই 
 তুলসীদাসকে ঈশ্বরের অংশ মনে করেন এবং সেই অবধি তীহার উপর 
: সকলের প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়। 

_. ভুলসীদাসের ভক্তগণ তুলসীদাসের ব্যবহারের জন্ত ্বর্ণ,রৌপাদিনির্শি্ত 
৷ কয়েকটা পাত্র এবং তাহার ইষ্টদেব রামচন্দ্রকে কিছু অলঙ্কার প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। একজন তন্কর এ সকল দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে তাহার 

আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করে। তন্কর তুলসীদাসকে ধ্যান-মগ্ন দেখিয়া স্বকাধ্য- 
সিদ্ধির জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিতে যাইবে, অমনি দেখে যে, অনুপম 
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রূপলাবণাসম্পন্ন একজন দিব্য পুরুষ ধনুর্বাণ হস্তে লইয়! তাহাকে লক্ষ্য 

করিতেছে। তন্কর উহা দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ততক্ষণাৎ তথা হইতে 
পলায়ন করে। লোভের বশীভূত হইয়া এঁ তম্কর পুনরায় আগমন করে, 

কিন্তু পূর্বের স্তায় ধনুর্বাণধারী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়৷ পলাইয়া যাঁয়। এই 
রূপে এ তস্কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন রুতকাধ্য হইতে পারিল না, 

তখন এ দু তুলসীদাসের নিকটে উপস্থিত হইয়। বলে, “সাধু বাবা! যে 

ব্যক্তি রাত্রিকালে আপনার প্রহরীর কাঁ্য করে, সে ব্যক্তি কোথায়? 

তাহার সহিত আমার বিশেষ আবশ্যক আছে ।” দস্থ্যুর কথায় তুলমীদাস 

বলেন, “বাপু হে! কে প্রহরীর কার্ধ্য করে, তাহা ত আমি জানি না, 
তাহার আরুতি কি রকম বলিতে পার?” তস্কর, নবহছুর্ববাদলস্তাম-কাস্তি 

ধনুর্ববাণধারী পুরুষের আকুতি বর্ণনা করিলে, তুলসীদাস বুঝিতে পারেন 

যে, শ্তামবর্ণ পুরুষ আর কেহই নহেন, তীহারই প্রভূ রামচন্ত্র। সামান্ত 

তৈজস-পত্রাদি রক্ষার জন্য তাহার ইষ্টদেবকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, 

ইহা ভাবিয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়া, তিনি সেই মুহূর্তেই তাহার সমস্ত 

তৈজস-পত্র & তম্বরকে এবং দীনছুঃখীদিগকে প্রদান করেন। তুলসীদাস 
তস্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “হে তঙ্কর ! তুমি অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, 

তুমি বিনা সাধনায় যখন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ, তখন তোমার 

তুল্য পুণ্যাত্মা আর কে আছে? তুমি তোমার অভিলাষ মত দ্রব্যাদি 

গ্রহণ কর।” তম্বর তুলসীদাসের এবন্বিধ বাঁক্য শ্রবণ করিয়! & সকল 

দ্রব্য লইতে অস্বীকার করে এবং আপনার যাহ! কিছু সম্বল ছিল, তাহ! 

সমস্ত বিতরণ করিয়৷ দিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কঙ্ধে। 

এক দিবস একজন ব্রাক্গণ-কন্ঠা মৃতপতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্ত 

যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া তৃমিষ্ট হইয়! প্রণাম করেন। 
তুলসীদাদ জানিতেন না যে, তিনি বিধব! হইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাহাকে 
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“সৌভাগ্যশালিনী হইয়! পতিসহ মুখে কালযাপন কর,” এই আশীর্বাদ 
করেন। সহমৃতগমনোগ্ঠতা রমণীর সঙ্গিগণ, তুলসীদাসের এবঘিধ আশী- 

ব্বাদ শুনিয়া তাহাকে বলেন, “ঠাকুরজি ! এই মাত্র ইহার স্বামীকে দাহ 
করিবার জন্য গল্গাতীরে আনা হইয়াছে, স্থতরাং ইনি কিরূপে পতিসহ সুখে 

কালযাঁপন করিবেন ?* এই কথা শুনিয়! তুলসীদাস কিছু বিশ্মিত হন 

এবং তাহাদিগের সহিত শ্মশীনভূমিতে গমন করেন। তিনি প স্থানে যাইয়া 
দেখেন যে, ত্র রমণীর পতি একখও বস্ত্াচ্ছাদিত হইয়! মৃত্তিকা-শষ্যায় 

শায়িত রহিয়াছে। তুলসীদাস আর কালবিলম্ব ন৷ করিয়! এ আচ্ছাদন- 

বন্ত্রথানি খুলিয়া ফেলেন এবং এ শবের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহাকে 

পুনজ্জীবিত করেন। মুততব্যক্তি স্প্তোখিতের ন্যায় উঠিয়৷ বসিলে, তত্রত্য 

সকলেই বিশ্বয় সাগরে মগ্ন হইয়! যায় ও তাহার পদে লুটাইয়৷ পড়ে। 

তুলসীদাসের অলৌকিক ঘটনাসকল শ্রবণ করিয়! দিল্লীর বাদশাহ 

তাহাকে দিল্লীতে লইয়! যান, এবং তাহাকে কিছু অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে 

বলেন। বাদশাহের কথায় তুলসীদাস বলিয়াছিলেন, “জীহাপনা ! আমি 

অতি সামান্য মনুষা, আমি আপনাকে কি অলৌকিক ঘটন! দেখাইব? আম্মি 

কেবল ইষ্টদেবের নামগান করিয়া থাকি, অলৌকিক কিছু দেখাইবার 
ক্ষমতা আমার নাই।” তুলসী তাহাকে অপমান করিল ভাবিয়া, বাদশাহ 

ইহাকে কারারুদ্ধ করেন। কয়েক দিবস অবরুদ্ধ থাকিবার পর প্রধান 

বেগমের অনুরোধে তুলসীদীস কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এঁ সময়ে অসংখ্য হনুমান এবং বানর দিল্লী- 
নগরে আগমন করিয়! বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বানরগণ বাদ- 

শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! যথন অত্যন্ত ক্ষতি করিতে আরম্ভ করে, 

সেই সময় বাদশাহের সভাসদ্গণ তাহাকে বলিয়াছিলেন, “জাহাপান! ! 

ইহা তুলসীদীসের কৌশল ) তাহাকে কারামুক্ত না করিলে, এই উৎপাতের 
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নিবৃত্তি হইবে না। বাদশাহ তুলসীদাসকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান 
করিবামাত্রই সমস্ত হনুমান এবং বানর দিল্লীনগর পরিত্যাগ করে। 

তুলসীদাস কেবল সাধক ছিলেন না, তাহার রচনাশক্তিও অত্যুভূত 

ছিল। তাহার রচিত হিন্দি রামায়ণ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। 
এ সকল গ্রন্থের মধ্যে জানকীমঙ্গল, শঙ্কটমোচন, রামলতা, বৈরাগ্য- 

সন্দীপনী, পার্কতীমঙ্গল, বিনয়-পত্রিকা, ঠোহাবলী প্রভৃতি পুস্তকগুলি অতি 
আদরের স'মগ্রী। 

১৬৮০ সংবতের শ্রাবণ মাসে শুক্র পক্ষে ৬কাশীধামে তুলসীদাসের' 

দ্বেহান্ত হয়। কাশার প্রান্তসীমায় অসীঘাটের উপর বালার্ককুণ্ড নামে 

একটা কুণ্ড আছে। এ কুণ্ডের নিকট তুলসীদাসের আশ্রম অগ্ঠাবি 

বর্তমান আছে। 

পূর্ব্বে জীবনচরিত লেখার পদ্ধতি প্রচলন ছিল না। কালক্রমে 

এ অভাব পুরণ করিবার জন্ত কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও 
পধ্যন্ত করিতেছেন। ঘনতমসাচ্ছন্ন জীবনীগুলির উদ্ধারকর্তাদিগের 

মধ্যে স্থানে স্থানে মতদৈধ দৃষ্ট হয়। আমি এই স্থলে তাহার ছুই একটা 

উদ্ধত ক রয়া দিলাম। | 
কিছু দিবস পূর্বে “সাহিত্য-সংহিতা” নামক একখানি পত্রিকায় 

তুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক জীবনী লিখিবার 
পুর্বেই লিখিয়াছেন যে, তিনি হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংগৃহীত 

জীবনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ 
মহাশয় যে সময় তুলসীদাস-রামায়ণ, কাশী-নিবাসী পণ্ডিতদিগের দ্বারায় 

তর্জম1 করাইয়। বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনিও 

ভুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত করেন। আমি তীহারই প্রকাশিত 
জীবনীর আভাষ লইয়৷ লিখিয়াছি। পাঠক পাঠিকাঁর অবগতির জন্ত আমি 
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“সাহিত্য-সংহিত” এবং “ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি” নানক গ্রন্থদ্ধয় হইতে 

তুলসীদাদের জীবনীর কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
সাহিত্য-সংহিতায় পিখিত আছে 7 

“গোস্বামী তুলসীদীস, বান্ধা৷ জেলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রাম-নিবাসী 

পরাশর গোত্রোন্তব অত্মারাম দ্বিবেদীর পুত্র। ১৫৮৯ সংবতে অর্থাৎ 

১৫৩৩ থুষ্টাবে তাহার জন্ম হয়। গণ্ডযোগে জন্ম হওয়ায়, মাতাঁপিতা, 

জন্মকালেই তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
. তুলসীদাস, স্বরচিত বিনয়-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,-_- 

« জননী জনক ত্যজ্যো জনমি করম বিন বিধি সিরজৌ অবডেরে, 

অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে এমনই ভাগাহীন স্থাষ্টি করিয়াছিলেন যে, জন্ম 

মাত্রেই মাতাপিত আমায় ত্যাগ করেন। 
"মাতাপিতা৷ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, নৃসিংহদাস নীমক এক পাঁধু 

শিশু তুলসীদাঁসকে, লক্ষণা ্রান্ত দেখিয়! ও শিশুর ক্রদানে ন্নেহপরবশ হইয়া, 
তাহাকে আপনার শৃকরক্ষেত্রস্থিত কুটারে লইয়৷ গেলেন ও যত্ব পুর্ববক 

লালনপালন করিতে লাগিলেন। দয়াময় সাধু, বাল্যকাল হইতেই 
তুলনীদাসকে রামতক্তিপরায়ণ করিয়াছিলেন। বালক তুলমীদাস, রাম- 

চরিতামৃতপানে সর্বদাই পিপান্থ থাকিতেন। ক্রমে উপযুক্ত বয়সে তুলসী- 

দাস, উক্ত মহায্মার নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং প্রগাঢ় যত্বর সহকারে 
অধ্যয়ন করিয়! নানাশান্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। 

“তুলসীদান দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। দীনবন্ধু পাঠক নামে এক 

্রাহ্মণ, তুলসীদাসের রূপে, গুণে ও রামতক্তিতে মুগ্ধ হইয়! আপনার সর্ব- 

সদগুণালস্কৃতা! কন্তার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন । বিবাহের পর গুরুগৃহ 

ত্যাগ করিয়!, তুলসীদাস, স্বতন্ত্র হইয়া পত্ঠীসহ বাঁস করিতে লাগিলেন । 
তুলসীদাসের পদ্ধীর নাম “রড়াবণী' ছিল। 
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“তুলসীদাস প্রতিদিন প্রাতে বহির্দেশে গমন করিয়া! প্রত্যাগমনকালে 

শৌচাবশিষ্ট জল, একটা বিম্ববৃক্ষের মূলে ঢালিয়৷ দিতেন। একদা! তিনি 

বৃক্ষমূলে আসিয়া পাত্রে জল নাই দেখিলেন, ও ছুঃখিত চিত্তে কিয়ংকাল 
তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই বৃক্ষে একটী ভূত বাস করিত। সে, 

ভুলমীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল-_“অগ্ধ জল নাই, তাহার জন্য দুঃখিত 

হইও না। তুমি নিত্য এই বৃক্ষমূলে যে জলসেচন কর, তাহ! পান 

করিয়৷ আমি তৃপ্তিলাভ করি। আমি তোমার উপর বড় প্রসন্ন হইয়াছি। 

তুমি অভীগ্সিত বর-প্রার্থনা কর তুলসীদান বলিলেন, “যদি আমার 
উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহ! হইলে ভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ করাইয়! দাও। ভূত বলিল, “আমার সে ক্ষমতা থাকিলে 
আমি এই দ্বৃণিত ভূতযোনিতে কেন থাকিব? তবে আমি তোমায় এক 
উপায় বলিয়! দিতেছি, তদনু সারে কাঁধ্য করিলে, তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে ।” 

"ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;-- 
প্অন্তর্কেদীর অস্তঃপাতী তরী নামক গ্রামে গুরু ওপাধিক এক 

কান্তকু ব্রাহ্মণের গৃহে তুলসীদান জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাহার 

পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকাতে প্রথমতঃ তাহাকে 

ংসারিক কষ্টাদি ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে 
তিনি কাশীর রাজার মন্ত্রী হইয়া! বারাঁণসীতে বাস করেন। অগ্রদ'সের 

শিষ্য জগন্নাথ দাস তাহার দীক্ষাণ্তরু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় এক সুন্দরী 
রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়৷ তিনি কিছুদিনের জন্য সাংসারিক স্থখভোগে 
কালাতিপাত করেন। এই সময়ে তুলসীদাস একটা পুত্রসন্তান লাভ 
করেন। তুলসীদাস স্বীয় সহধর্মিণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। 

এমন কি, তাহাকে ছাড়িয। তিনি কোথাও এক মুহূর্ভও থাঁকিতে 

পারিতেন না। 
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“গোসাইজীর এই একটা নিয়ম ছিল যে, তিনি কদাঁপি কাশীক্ষেত্রের 

সীমানার মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার শৌচাদি ক্রিয়ার 

নিমিত্ত তাহাকে প্রতিদিন অসী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অনেক দুর যাইতে 
হইত এবং প্রত্যাবর্তন কালে তৃষ্গার মধ্যে যে অবশিষ্ট জলটুকু থাকিত, 
অপবিত্র জ্ঞানে উহ! কাশীতে আনয়ন ন! করিয় নদী-পারেই এক আত্- 
বৃক্ষের মূলে নিক্ষেপ করিতেন। কথিত আছে, স্বকীয় কর্ম্ফফলান্ুবর্থী এক 
পিশাচ এ বৃক্ষোপরি বাস করিত। সে একদিন গৌঁসাইকে একাকী 

পাইয়া অতীব বিনীতভাবে তীহাকে কহিল, “হে ব্রহ্ষণ! আপনি 

আমাকে অনেক জলপান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপর 
সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অতীগ্সিত বর-প্রার্থনা 

করুন।” ভয়হীন তুলসা লিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে এবং কিসের 
ভন্তই বা এখানে অবস্থান করিতেছেন? প্রেত উত্তর করিলেন, "আমি 

পৃর্বজন্মে বিদ্ধ্যপর্ধতের নিকটস্থ কোন এক গ্রাঃবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম। 
তথাঁকার রাজা আমার যঙ্গমান ছিলেন। এইজন্ত তদ্দেশে আমার অতিশয় 

প্রতিপত্তি ছিল। রাজা পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য যাহা! কিছু দান করিতেন, 

সাতিশয় লোভ বশতঃ আমি তাহার সমন্তই স্বীয় গৃহে লইয়! যাইতাম, 

অন্যান্য ব্রাঙ্গণ বাঁ দীনছুঃখীকে তাহার কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু 
সঙ্জন প্রভৃতির সহিত আমার সর্বদাই বিরোধ হইত এবং আমি মিথ্যা 
করিয়া রাজসমীপে সেই সকল মহাপুরুষের নিন্দা করিগাম। আমার 

আত্মীয় স্বজন, পাত্রই হউক আর অপাত্রই হউক, আমার চক্রান্তের প্রভাবে 
রাজদ্বারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমার জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। 
আমি কায়মনোবাক্যে কখনও কাহারও উপকার করিতাম না। দৈবাধীন 
পিপাসার্ত এক দুঃখী ব্রাঙ্গণ এক দিন আমার নিকট কিঞ্চিং পানীয় জল 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি উহাকে তাহা দিয়াছিলাম। মনুষ্য জন্ম 
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গ্রহণ করিয়া অবধি, বোধ হয় এই একটিমাত্র সংকার্ধ্য আমাকর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলে আপনার নিকট আমি প্রত্যহ 

পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি।, | 

“গোস্বামী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “আপনি বিন্ধ্যাচলবাসী ছিলেন, এস্থানে 

কেমন করিয়া আসিলেন? পিশাচ কহিল, “এক সময়ে, আমাদের রাজা 
কাশীযাত্রা করেন. তীহার সঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম। এই বৃক্ষতলে 

পৌছিবামাত্র হঠাৎ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিল এবং তাহাতেই 
আমার প্রাণ-বিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর একদিকে যমদূত ও অন্যদিকে 
শিবদূতগণ আমাকে লইতে আসিলেন। বমদূতগণ বলিতে লাগিলেন, 

এ ব্যক্তি অতিশয় পাপী, আমর! ইহাকে' নরকে লইয়। যাইব । মহা- 

দেবের দূতগণ ইহাতে সম্মত ন! হইয়া কহিতে লাগিলেন,_না, এই মনুষ্য 
কাশী আসিবার মানসে গৃহ হইতে যাত্র! করিয়! পথিমধ্যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। 

যদিও মহাপাপী বলিয়৷ কাশী পর্যন্ত পৌছিতে পারে নাই, তথাপি 
কাশীর মার্গে উহার দেহ নাশ হইয়াছে, অতএব মহাতীর্থের মহিম1-বলে 

তোমর! উহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না। এ ব্যক্তি ভূতঘোনি প্রাপ্ত 

হইয়া এই স্থানেই থাকিবে, এবং ক্ষুধা, পিপাস! ও স্বকীয় কর্মানুষায়ী ফল- 

ভোগ করণাস্তর গভীর যাতনা সহা করিয়া, তাহার পর কোন হরিভক্ত 
ব্রাহ্মণের জলপান দার! মুক্তিলাভ করিবে । এই নিমিত্ব, হে বিপ্রবর ! 

কাশীর মহিমা-বলে আমাকে এই স্থানেই এতদিন বাস করিতে হইয়াছে। 

এক্ষণে আপনার দত্ত জলপান করিয়া ভূতষোনি হতে মুক্তিলাভ 

করিব?” | 
তুলসীদাসের জীবনীর আর কিছু না "াঁকিলেও তাহার রচিত ঠৌোহা 

হইতেই তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ন্যাস অবস্থায় তাহার মুখ 
দিয়া যে সকল উপদেশবাক্য বাহির হইয়াছিল, তাহাই তাহার দোহা 
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তাহাই তাহার পরিচায়ক । তাহার কয়েকটা দৌহা এই স্থানে উদ্ধত 

করিয়া দিলাম 

দৌহা। 

(১) 
দয়। ধরম্কি মূল হেয়, নরক্ মূল্ অভিমান্। 

তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান্ ॥ 

ধর্মের মূল দয়া এবং নরকের মুল অভিমান; অতএব, হে তুলনীদাস। 

তূমি কঠাগত-প্রাণ হইলেও দয়াপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না। 

(২১৮ 
এক রাহুমে হোতে হেয়, তুলসী মৃত. আউর পুত. 

রাম ভজে তো পুতহি, নহি তো! মৃত্ক! মুত, ॥ 

হে তুলসীদাস! মৃত্র ও পুত্র একপথেই বহির্গত হয়, তবে যে পুত্র 

তগবান্ রামচন্দ্রের ভজনা করে, সেই পুত্র; নতুবা অধার্দ্িক মূর্খ পুত্র 

মৃতেরও মৃত, অর্থাৎ মৃত. হইতেও অপরুষ্ট। 

(ত্য 
রাম্ রাম্ সব কোই কহে, ঠক্ঠাকুরক্যা চোর । 
বিনা প্রেম্সে রীঝাৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর ॥ 

হে তুলসীদাপ ! কি ছুষ্ট, কি শিষ্ট, কি চোর, সকলেই রাম রাদ 

বলিয়! থাকে সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ ফললাভ হয় না » 

যে হেতু প্রেম ও তক্তি বিন! নন্দকিশোর শ্রীকুষ্ণ কখনও প্রসন্ন হন না। 

(৪) 
তুলসী ইয়ে সংসার মে, কাহা সো ভক্তি ভেট। 

তিন বাত্সে নট্পটি হেয়, দামূড়ি চাম্ড়ি পেট ॥ 



১৭২ জীবনী-সংগ্রহ। 

হে তুলসীদাস! যখন অর্থ, শিক্প ও উদর লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত, 
তখন এই সংসারে কিরূপে তক্তিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে? 

(৫৬৮ 
সব্হি ঘটুমে হরি বসে যেও গিরিন্ৃতমে জ্যোতি । 

জ্ঞানগুরু চক্মক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি। 

সকল জীবের দেহতেই হরি আত্মারূপে বাস করিতেছেন। যেমন 

প্রস্তর খণ্ডমাত্রেই অগ্নি বাস করে, কিন্তু লৌহের আঘাত ব্যতীত সেই 
অগ্নি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও গুরূপদেশরূপ চক্মকি ভিন্ন কি 

গ্রকারে সেই আত্ম! প্রকাশ পাইতে পারেন! 

্চ 
এক্ঘড়ি আধিঘড়ি আধিহুমে আধ। 

তুলসী সঙ্গৎ সম্তকি হরে কোটি অপরাধ ॥ 

হে তুলসীদার! এক মুহূর্ত, অর্দমুহর্ত অথবা অর্ধার্ঘ মুহূর্তের জন্য 

যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটী কোটা অপরাধ হরণ করেন। 

(৭) 
শোতে শোতে ক্যা করে! ভাই ওঠ ভজে! মুরার। 
আযাসে দিন আতে হেয় লম্ব! পা সার ॥ 

হে ভাই! শয়ন করিয়া! কি কর, উঠ কৃষ্চ-তজন কর ) অগ্রে তোমার 
এমন দিন আমিতেছে যে, পদঘয় প্রসারণ করিয়। শয়ন করিতে হইবে। 

(৮ 
তুলসী ইয়ে সংসারমে পাচো রতন হেয় সার। 
সাধুসঙ্গ, হরিকথা দয়! দীন উপকার ॥ 

হে তুলসীদাস! এই জগং-সংসারে সাধুসঙ্গ, হরি গুনগান, সর্বজীবে 
দয়া, দীনভাবাবলঘন ও পরোপকার, এই পাঁচটা রদ্বই সার। 



সাধু তুলসীদাস। ১৭৩ 

(৯) ৰ 
_ সব বন্ তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম। 

সব. পানি গন্গ! ভেয়ো, যেস্ ঘটুমে বিরাছ্ধে রাম | 

যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহার পক্ষে সকল বনই 

তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্গাজল। 

(১০) 
তুলসী মিঠে বচন সৌ৷ স্থথ উপজত টহুওর। 
বশীকরণ মন্ত্র হেয় পরিহর বচন কঠোর ॥ 

হে তুলসীদাস! সুমিষ্ট বচন হইতেই স্থখ উৎপন হয় এবং এরূপ বচনই 
বশীকরণ মন্ত্র; অতএব কঠোর বচন পরিহার কর! সর্বতোভাবে বিধেয়। 

(১১) 
তোম্ জ্যায়স! রাম পর, তোম্সে ত্যায়না রাম। 
ডাহিনে যাওতে। ডাহিনে যায়, বামে যাঁওতো বাম ॥ 

অর্থাৎ যদি তুমি অনুকূল ভাবে ভজন! কর, তিনি তোমার প্রতি অনু- 

কুল; প্রতিকূলভাবে ভজন! কর, তিনি তোমার প্রতি প্রতিকূল হইবেন। 
(১২) 

যো যাকে! শরণ লিয়ে, সে! রখে তাকো লাজ। 

উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরা্ ॥ 

যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনি অবশ্তই তাহার মানরক্ষা করেন। 

দেখ, জল-শরণাগত মীনসকল অনায়াসে উজজান-প্রবাহকে অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয়, কিন্তু বৃহৎকায় গজরাজ কখনই সমর্থ হইতে পারে না। 

(১৩) 
তুলসী জগংমে আইয়ে, সব্সে মিলিয় ধায়। 
ন! জানে কোন্ ভেক্সে নারায়ণ মিল যায়। 



১৭৪ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 

তুলসী জগতে আসিয়৷ সকলের সহিত মিলিয়! চলিতেছেন, কারণ ইহা 

জানেন ন! যে, নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে আমায় দর্শন দিবেন। 

(১৪) 
নিগুণ হেয় সো পিত। হামারা, সগ্তণ হেয় মাহতারি ॥ 

কাকে নিন্দো কাকে বনো। ছুয়োপাল্লা ভারি ॥ 
যিনি নিগণ, তিনি আমার পিতা, যিনি সপ্তণ, তিনি আমার মাতা, 

অতএব কাহাকেই বা নিন্দা করি, আর কাহাকেই বা বন্দনা করি। 
আমার পক্ষে ছুইই বলবৎ বলিয়া প্রতিপাঁদিত হইতেছে। 

(১৫) 
দিন্কা' মোহিনী, রাঁত্কা। বাঁঘিনী, পলক্ পলক্ লু চোষে। 
দুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥ 

দিবসে মোহিনী ও রাত্রে বাধিনীম্বরূপ হইয়া যাহারা প্রতিপলে 

রক্ত চৌষণ করে, জগতের লৌকসকল পাগল হইয়া ঘরে ঘরে সেই 

_বাধিনীমকলকে পোষণ করিতেছে। 

(১৬) 
শ্রীন্তোকে! কণ্টক ফুঁকে দরদ্ পুছে সব. কোই । 
ঢুখিয়! পাহারসে গীরে, বাৎ না পুছে কোই ॥ 

ধনবান্ ব্যক্তির যদি এক সামান্ত কণ্টক বিদ্ধ হয়, আদরপূর্ববক সকলে 

বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নিঃসহায় গরিব ব্যক্তি যদি পাহাড় হইতে 

পতিত হয়, তাহা। হইলে, কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না। 

(১৭) 
তুলসী জগৃ্মে আকর কর্লে দোনো৷ কাম। 

দেনেকো! টুক্র! ভাল!, লেনেকো হরিনাম ॥ 



সাধু তুলসীদাস। ১৭৫ 

হে তুলসীদাস! জগতে আগমন করিয়! ছুইটা কার্ধ্য করিয়া! লও,-_ 

দান বিষয়ে ক্ষুধিতকে এক টুকৃরা! রুটা দেওয়া! ভাল, আর গ্রহণ বিষয়ে 

হরিনাম লওয়| পরম লাভ। 

(১৮) 
তুলসী ইয়ে জগমে আয়কে কোন্ ভজো সোম্রং। 
এক কাঞ্চন্ ও ঝুঁচন্কো! কিনন্ পসারা হৎ॥ 

হে তুলসীদাস! এই জগতে আসিয়া প্রায় এবদ্বিধ কোন ব্যক্তিকে 

দেখা যায় না যে, স্ত্রীলোকের কুচের প্রতি ও কাঞ্চনের প্রতি হস্ত 

প্রসারণ না করিয়াছে । 

(১৯১ | 
কৈ কহে হরি দূর হেয়, হরি হেয় হৃদয়ে মা। 

অন্তদ্টাটী কপটকে, তাসো সথঝে না ॥ 

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, হরি দূরে আছেন, কিন্তু হরি আমার হৃদয়ে 

'অবস্থিতি করিতেছেন। অন্তর কপটগারূপ আবরণে আবৃত রহিয়াছে 
বলিয়া তাহাকে জানিতে পার যাইতেছে ন|। 

(২০) 
যে তুলসীদাস রমণীহদয়কে বড় ভালবাসিতেন ) এবং ক্ষণেকের জন্য 

আপনার প্রিয়্তমার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ করিতে পারিতেন না, সেই 

তুলসীদাস স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন,_ 

জয় সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী । 

অস্থি-নাড়ী-মল-মৃত্রময়, যন্ত্রিত নিন্দিত ভারি ॥ 

যেমন কা্ঠ-নির্মিত পুত্তলি, সেইরূপ মাংদময় অস্থি-নাড়ী-মল- 

মূত্র-কমিপ্রচুর অতিনিন্দিত যন্ত্রের স্তায় স্ত্রীগণের শোভা! কিছুমাত্র নাই, 

যাহ! অবিবেকীদিগকে মোহিণ করিয়! থাকে। 



মহাত্বা কবীর দাপ। 

পঞ্চদশ শতাব্ধীর শেষভাগে বারাণসীর নিকটস্থ কোন ক্ষুদ্র গ্রামে 

মহাতআী। কবীর * জন্গ্রহণ করেন। ইহার জন্মসঘ্ন্ধে এইরূপ প্রবাদ 

আছে যে, কোন ধার্মিক! বিধর্! ত্রাঙ্গণ-কন্তা| একজন সাধুর পরিচর্যা 
করিতেন। এ সাধু, কন্যার মেবায় সন্তষ্ট হইয়া, তাহীকে এই বলিয়া 
আশীর্বাদ করেন যে, “তুমি পুত্রবতী হও ।” ব্রীক্ষণ-কন্া আশীর্বাদ 

গুনিয়া ভীত] ও চিন্তাযুক্তা হইয়! সাধুকে বলেন, "মহাশয়! আমার 

সন্তান জন্মিলে সমাজে আমাকে নিন্দা! করিবে, অতএব আপনি আমায় 

অন্তরূপ আশীর্বাদ করুন।” ব্রী্গণকন্তার কথা গুনিয়া মহাপুরুষ 

বরিলেন, "আমি যাহ! বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে 

না; তবে তুমি নিফলঙ্কতাবে সমাঙ্গে থাকিতে পারিবে, সকলেই 

তোমায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে ।” কালক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণীর স্থলক্ষণযুক্ত 

সর্বাঙ্গন্থলার একটা সন্তান জন্মে। ব্রান্মণের ঘরে বিধবার সন্তান 
০ 

* হিন্দি তক্তমালার গ্রন্থকার বলেন, ১২০৫ শতীব্দীতে কবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৫০৫ সম্বতে একাদশী তিথিতে লাঁগক নামক শ্রমে কবীরের মৃত্যু হয়। ভক্তমালা 

লেখকের মতে কবীয়ের জীবনকাল তিন শত বৎসর। কিন্ত তিনি তিন শত বংসর 

জীবিত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় কর! হকঠিন। তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে' 

যে, ১৫৫ সম্বতে কবীরের বর্তমানতা অসন্ভবপর নহে। কারণ ভক্তমালা-লেখক 

বলেন, কবীর শ্বধর্ম ( অর্থাং মুসলমান ধর্ধন) পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায়, 

কবীরের মাত! সেকেন্দর মাহেরটদিকট অভিযৌগ করেন। সেফেন্দীর নাহ ১৫১, 

সম্বতে রাক্গাপ্রাণ্ত হন, ন্বতরাং এই সময়ে যে কবীর জীবিত ছিলেন, তাহা অনুমিত 

হইতে পারে। 
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হইয়াছে গুনিলে, লোকে কত লাঞ্না করিবে, এইকপ চিন্তা করিয়া 

প্রী বিধবা, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তাহাকে এক লতাগুন্মপরিবেষ্টিত 
পুষ্করিণীর তীরে নিক্ষেপ করেন। ইলু নামক একজন জোলা-জাতীর 
মুসলমান, দৈবাৎ প্র পুক্ষরিণীর তট দিয়া যাইতেছিল ) সে তথায় সস্তো- 
জাত শিপুর ক্রন্দন-রব গুনিতে পাইয়! অনুসন্ধান দ্বার। উহাকে বাহির 
করে ও দয়ার্জদয়ে শিশুকে উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া আইসে। 
উত্ত জোলার সন্তানাদি না থাকায় সে উহাকে পুত্রবৎ পালন করে 

"ও নামকরণ সময়ে উহার নাম কবীর রাখে। 
_. কবীর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্বজাতীয় ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি- 
লাভ করেন। এ সময়ে জোলাদিগের রীতি অনুসারে ইহার বিবাহ 
হইয়াছিল। কবীরের এক পুত্র ছিল, তাহার নাম কমাল। কমাল 

কবীরের ওরসজাত পুত্র নহে। ইহার সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে 
যে, এক দিবস রাত্রিকালে কবীর বারাণসীর নিকট গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে- 

ছিলেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি শৃগালের রব শুনিতে পান । কবীর দৈব- 
শক্তিবলে পশুপক্ষিদিগের রবের মর্মার্থ বুঝিতে পারিতেন। তিনি শৃগাল- 

বদিগের চীৎকারে বুঝিলেন, উহার বলিতেছে, "গঙ্গার জলে যে শবটা 

ভাসিয়। যাইতেছে, উহ! তটে আসিয়! লাগিলে, আমরা ভক্ষণ করিয় 

পরিতৃপ্ত হই” কবীর শৃগালদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, দৈবশক্কি 

লাহায্যে উহাকে নদীতটে আনিয়া দেন। শব নদীতটে নীত হইলে 
কস্তগণ বলিতে লাগিল, “আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়! লইয় কে এরূপ 
ঙ্ টায় কাজ করিল?” মতন্তদিগের এইরূপ উক্তি শুনিয়া! তিনি ইহ! 
চির করিলেন যে, শবটা উহাদের মধ্যে কাহাকেও ন! দেওয়াই কর্তব্য; 
ট্িমি ইহাকে জীবিত করি। এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি এ শবকে 
ীবিত করেন এবং “কমাল” নাম প্রদান করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করেন । 

জী--১২ 
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অতি অল্প বয়স হইতেই কবীরের মনে ধর্ম ও ভক্তিভীবের উদ্রেক হয়। 
ব্যবসায়ের লাভ হইতে সংসারযাত্র! নির্ববাহ করিয়া যাহা! উদ্বৃত্ত থাকিত, 

তাহা তিনি ভিক্ষার্থীদিগকে দান করিতেন । এ সময়ে রামানন্দ স্বামী * 
একজন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কবীর দীক্ষ! গ্রহণ করিবার জন্য তাহার 

নিকটে গমন করেন; কিন্তু রামানন্দ, ক্রাহ্গণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে 

আমি শিষাত্বে গ্রহণ করি না,” এই কথ! বলায় কবীর ভগ্নোৎসাহ হইয়া 

পড়েন। কবীর যখন বুঝিলেন যে, স্বেচ্ছায় ইনি কখনও আমাকে দীক্ষা 

দিবেন না, তখন তিনি কৌশলের দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতে মনস্থ' 
করেন। এরূপ কথিত আছে যে, আন্দাজ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে 

*  বৈষ্ণবর্দিগের মধ্যে রামানুজ, বিঞুম্বামী, মাধবাচাধ্য ও নিম্বাদিত্য এই চারিটা 

সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায়ই সর্ধ্বশ্েষ্ট। রামানন্দ, রামানুজ স্বামীর 

প্রধান শিষ্য ছিলেন। 

যে সময়ে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাঁচাধ্য আপনার পাণ্ডিত্য ও বাক্পটুতা 

প্রভাবে বৌদ্ধদ্রিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন, তাহার পর ৭/৮ শতাব্দী অতীত 

হইলে, মান্্রাজ নগরের উত্তর-পশ্চিম পেকুশ্বর গ্রামে কেশবাচাধ্য নামক একজন 

ব্রাক্মণের গুরসে রামান্ুজাচাধ্যের জন্ম হয়। যেমন বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ঈশ্বর- 

অবতীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন, ইনিও দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার ঘলিয়! 

খ্যাত আছেন। 

রামানুজ কাঞ্চিপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, এবং তথায় প্রথমতঃ আপনার মত 

প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তিনি কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গে অবস্থিতি করিয়া 

রঙ্গনাথের সেবা করেন ও আপনার মতপ্রতিপার্দক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। 

ইহার কিয়দ্দিবস পরে র্বামানুজ দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়! অনেক স্থানে আপ- 

নীর মত প্রচার করিয়া আইসেন। 

ক্লামানুজ আপনার প্রচার-কার্ধয সমাধা করিয়া! যখন শ্রীরঙ্গে প্রত্যাগত হন, সেই 

সময়ে শৈব ও বৈধবদের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। শ্রীরঙ্গের রাজ। কৃমিকো 
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রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ গঙ্গান্নানে যাইতেন। এক দিবস কবীর স্বামীজীর 

স্নানের ঘাটে যাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। দৈববশতঃ এ সময়ে আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, নিকটস্থ বস্তু ভালরূপ দেখিতে পাইবার সুবিধা ছিল না। 

যথাসময়ে রামানন্দ স্নান করিতে আসিয়া কবীরকে স্পর্শ করিয়া ফেলেন। 

তাহার চরণে কবীর ম্পর্শিত হইলে, তিনি কবীরকে শব মনে করিয়া 

“রাম কহ, রাম কহ” এই কথ! বলিয়া উঠেন। কবীর রামানন্দ-মুখ- 

শিবভক্ত ছিলেন। তিনি আপন অধিকারস্থ যাবতীয় লোককে স্বীয় উপাস্ত-দেবের 

প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিতে আদেশ প্রচার করিলেন 7. 

কিন্ত রামানুজাচাধ্য ব্যতীত অন্তান্ত সকলেই রাজ-আজ্ঞ! প্রতিপালন করিল। 

রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় রামানুজকে ধৃত করিবার জন্ত কৃমিকোণ্ড লোক প্রেরণ 

ফরেন। কৃমিকোণ্ডের এই অন্তরায় আচরণে রামানুজ শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 

কর্ণাট রাজার শরণাপন্ন হন। কর্ণাটপতি বেতালদেব বৌদ্ধধশ্নীবলম্বী ছিলেন ; তিনি 

স্লামানুজের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়। তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং তাহার 

ঘহির্বাটাতে একটা বিঞুমন্দির স্থাপিত করেন। সেই অবধি দাক্ষিণাত্যে এই 

সম্প্রদায়ের সৃতি হয়। রামানুজের সংস্থাপিত মঠাদির মধ্যে এখনও . দুই-একটী 

বর্তমান আছে। উহাদের মধ্যে বদরিকাশ্রম মঠই সর্বপ্রধান। 

:. ব্রামানুজ-সম্প্রদায় প্রীবৈফব-দন্প্রদায় নামে অভিহিত। ইহীর। লক্ষমীনারায়ণের 

ুগনমূর্তির পূজা করিয়া থাকেন। এতদেশীর বৈষবদিগের সহিত প্রীবৈষবদিগের 

একটু প্রভেদ আছে। ইহারা বিশেষরূপ জ্ঞাত না হইয়া দীক্ষা-গুরু মনোনীত করেন 

1 এবং ব্রাহ্মণ-জাতীয় বৈধব ব্যতীত কেহই কাহাকে দীক্ষিত করিতে পারে না। “ও 

কামার নমঃ)” এই মন্ত্রে শ্রীবৈফবেরা দীক্ষিত হন-__ইঁহাদদের মতে আহারকালে পট্বস্ত্ 

যাতীত কার্পাম-ঘন্ত্র পরিধান করিয়া! আহার কর!1 সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দাসোহহং ব! 

ঘাসোহস্ি, ইছাদিগের অভিবাদনের মন্ত্র। ইহারা ললাটাদি ছবাদশ অঙ্গে ধারাবতীর 

গোপিচন্দনের তিলক লেপন করেন। রামানুজ আঁচাধ্য-কৃত প্রীভাষ্য, বেদার্থ-সংগ্রহ, 

বদা্-পরদীপ এবং বঙষটচায-কৃত স্তোত ভাতযপ্রতৃতি গ্র্থ ইহাদিগের সমধিক 

আদয়ণীয়। 
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বিনিঃস্ৃত মূরমনত্র “রামনাম” গ্রহণ করিয়া, “গুরুদেব ! এই আমার দী্ব 

হইল)» এই কথা বলিয়! গুরুকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে গৃহে 
প্রত্যাগমন করেন। 

কবীর বাটা আগিয়া মন্তকমুণ্ডন এবং মাল! ও তিলক ধারণ করেন 

কবীরের মাতা! পুত্রের এইরূপ হিন্দুবেশ দেখিয়া তীহাকে বলেন, “তোমায় 

এরূপে কে পাগল সাজাইল *” মাতার কথা গুনিয়। তিনি বলিয়াছিলেন, 

“আমি পাগল হই নাই, রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হইয়াছি।” কবীরের 

মাতা মনে করিয়াছিলেন যে, রামানন্দ স্বামী তাহার ছেলেকে ফুদ্লাইয়া 

হিদু করিয়াছে, সেইজন্য তিনি তৎকালিক দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার 

সাহ লোদীর নিকট পুত্রের নামে অভিযোগ করেন। বাদশাহ কবীরকে 

আহ্বান করিলে, তিনি তিলক তুলসীর মালা ধারণ করিয়া তাহার 

সমীপে উপস্থিত হন। রাজসরকারের লোকেরা কবীরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 

অভিবাঁদন করিতে আদেশ করিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং 

বলেন যে, প্রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না 1” বাদশাহ কবীরের 

এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। 

পয়ে তিনি কবীরের ধর্দ্ভাব দর্শন করিয়া ও তাহার যুক্তিযুক্ত তর্কে 

পরাজিত হইয়া ধর্মমত প্রচারের জন্ স্বাধীনত৷ দেন। 

সকলেই জানিত, রামানন্দ যবন স্পর্শ করিতেন না; কিন্তু যখন 

পল্লীবাসীরা এই কথা শ্রবণ করিলেন যে, রামানন্দ কবীরকে শিষ্য 

করিয়াছেন, তখন সকলেই আশ্চর্যান্থিত হইয়া, রামীনন্দের নিকট কবীরের 

কথা বলিতে গমন করেন। রামানন্দ এই ঘটনা শ্রবণ করিয়! কবীরকে 

আন্বান করেন। কবীর তথায় উপস্থিত হইলে, রামানন তাহাকে 

সম্বোধন করিয়। বলেন, পকবীর ! কবে আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম?” 

তিনি গুরুদেবের প্রশ্ন শুনিয়। বলেন, *গ্রভু! সে দিবস স্নানের ঘাটে 
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আমাকে স্পর্শ করিয়া “রাম কহ” “রাম কহ” বলিয়াছিলেন; তাহাতেই 
আমার দীক্ষা! লওয়! হইয়াছে।” কবীরের এই প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি 
দেখির় রামানন্দ স্বামী তাহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন। 

রামানন্দের বার জন শিষ্য ছিল, তন্মধো কবীরই সর্বপ্রধান। কবীর 

অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি রামানন্দের শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইবার 
পর হইতেই হিন্দুধর্ম-শান্্র আলোচন| করিতেন। এইরূপ আলোচনার 
ফলে ইনি একজন মহ! জ্ঞানীপুরুষ হইয়! উঠেন। ধর্শাসম্বদ্ধীয় কোন 

প্রশ্ন কবীরের মনে উদয় হইলেই তাহার মীমাংসার জন্ত তিনি গুরু 

রামানন্দের নিকট গমন করিতেন ; কিন্তু বিচারে রামানন্দই পরাস্ত হয়৷ 
যাইতেন। কবীর ভক্তদিগের ন্যায় ধর্মের বাহা চাকৃচিক্য ব্যবহার করিতেন 

ন!। তিনি এঁ ধরণের সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই বলিতেন, “টা-বিভূতি ধারণ 
করিলেই যে যোগসাধন হয়, তাহা! নহে; প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর 

আরাধন| হয় না।” কবীরের মুখে ঈদৃশ ৰাক্য শুনিয়া অনেকেই তীহার 
শক্র হয় ও তাহাকে বিবিধ প্রকারে শান্তি প্রদান করে; কিন্তু ভক্তবংসল 

দয়াময়ের দয়ায় তিনি সকল প্রকার শাস্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাত করেন। 

প্রতি তর্কে রামানন্দ পরাস্ত হইতে থাকায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে মনোমালিন্য 

ঘটে। এরূপ অবস্থায় কবীর রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া! শ্বীয় 
মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দ জাতিবিচার করিতেন, 

কবীর জাতিবিচার ভঙ্গ করিয়া সকলকেই ধর্মোপদেশ দিতেন। কবীরের 

মুখে গভীর ধর্দমতত্বসকল শুনিয়া অনেকেই তাহার শিষ্য হয়। ও শিষ্যেরা 

কবীরপন্থী নামে অভিহিত। এরূপ কথিত আছে যে, কটক, বোম্বাই, 
শরীক্ষেত্র এবং বিহার অঞ্চলে তিনি বহুসংখ্যক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

অগ্ভাবধি কবীরপন্থীদিগের দ্বাদশটা মঠ বর্তমান রহিয়াছে । তন্মধ্যে 
বারাণসীস্থিত “কবীর চৌরা” সর্বাপেক্ষ। প্রধান। 



১৮২. জীবনী-সংগ্রহ 

কোন সময়ে কবীর প্রকাশ্ত রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 

দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি ধাতা ঘুরাইয়। কলাই ভাঙ্গিতেছে। কলাই- 
সকল চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধীতার চারিদিকে পড়িয়া যাইতেছে। ইহা! দেখিয় 
কবীর তাহার মনকে গভীর বিষাদে নিমগ্ন করেন। তিনি বলিয়া উঠেন, 

“হায়, সংসার রূপ চক্রাবর্তে যাবতীয় মনুষ্য কি এই সকল কলাইএর 

টায় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া নরক-পথের পথিক হয়? আর তাহাই বা বলি 
কেমন করিয় ) আমি ত দেখিলাম, এই ধাঁতার মধ্যবর্তী কীলকাশ্রিত 

কলাইসকল অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতেছে এবং চতুষ্পাশস্থ কলাই- 

সকল চূর্ণাকৃত হইয়া চতুষ্পার্থ্ে নিপতিত হইতেছে। ইহাই প্রকৃত কথ! 
ষে, সংসার-চক্রের মধ্যবিন্দু কীলকরূপ ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি আশ্রয় করিয়া 

থাকে, সেই ব্যক্তি সংসার-চক্রে পেষিত হয় না এবং সেই ব্যক্তিই অক্ষু্ন 
ভাবে সাধুজীবন যাপন করিক্জ! এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
পারে” 

এক সময়ে কবীর কৌতুহলপরবশ হইয়া জনপদ ভ্রমণ করিতে গমন 
করেন। তিনি জনপদ হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে, তাহার 
সহ্যাত্রিগণ জিজ্ঞাস! করেন, “মহাশয় ! আপনি জনপদে কি দেখিলেন ?” 

কবীর ষণ্রমনে বলেন, “জনপদের দুর্দশার কথা তোমাদ্িগকে আর কি 

বলিব! বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-বংশীয়ের! বেদহীন ও জ্ঞানহীন হইয়া! যাইতেছে) 

আর শুদ্র জাতীয়ের৷ ব্রাঙ্মণদিগের অধিকৃত গীতাদি পুস্তকের জ্ঞানচর্চ! করি- 

তেছে। গ্রবঞ্চকগণ স্বচ্ছন্দ জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, কিন্তু সাধুব্যক্তি- 
দিগের অন্ন জুটিতেছে না। সাধবী ও পতিব্রতার অদৃষ্টে একথানি সামান্ত 
বন্্ও মিলে না, কিন্তু ব্ভিচারিণিগণ বহুমূল্য বন্ত্র পরিধান করিয় সুখী 

হইতেছে। পগ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে কেহই চলে না, কেহই তাহাদের 
সমাদর করে না, কিন্তু কপটগণ সমাজের শীর্বস্থান অধিকার করিয়া 
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রহিয়াছে। দুগ্ধ-বিক্রেতার| গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া, তাহাদের 

আনীত ছুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারে না, আর মদের দোকানে এত ভিড় যে, 

মগ্ত-ধিক্রেতার! অক্লেশে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে ।” 

কবীর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে “বীজক” 

গ্রস্থই সর্বপ্রধান। এই গ্রন্থে তিনি তাহার ধর্মবিয়ষক মতামত লিখিয়া 

গিয়াছেন। ইহার গুরু রামানন্দ ও শৈব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা 

গোরক্ষনাথ কবীরের প্রতিন্দী ছিলেন। এতদুভয়ের সহিত ইহার ষে 

ধর্মসত্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, সেই সকল তর্ক-বিতর্কের বিষয় যে 

পুঁথিতে লেখা ছিল, তাহার একথানির নাম রামানন্দকী গোষ্ঠী ও অপর- 

থানির নাম গোরক্ষনাথকী গোষ্ী। 

যৌড়শ শতাবীর মধ্যভাগে গোরক্ষপুরের মগর গ্রামে কবীর দেহত্যা 
করেন। ইহার মৃত হইলে শবদেহ ব্তরচ্ছাদিত কর! হয়। ইহার পর 
শিষ্যদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। হিন্দু-শিষ্ের! 

বলেন, “দেহ দাহ কর! হউক,” এবং মুসলমান-শিষ্যেরা বলেন, “গুরুর 

দেহকে কবরস্থ কর! হউক।” ক্রমে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইলে, হঠাং 

এক বাক্তি বলিয়৷ উঠিলেন, “বোধ হয় বন্ত্রীবৃত শবদেছ নাই, কারণ 

কেবল বন্ত্রধানিই পড়িয়! রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে” তাঁহার 

কথায় শবদেহের বন্ত্রাবরণ খুলিয়া সকলেই দেখিলেন, শবের পরিবর্তে 
একটা পুষ্প রহিয়াছে। তখন সহজেই বিবাদ মিটিয়া যায়। হিন্দু-শিষাগণ 
ঁ পুণ্পের অর্ধাংশ লইয়! কাশ্মীরে সংকার করেন, এবং মুসলমান-শিষ্যগণ 

অপরার্ধ লইয়া এ মগর গ্রামে কবরস্থ করেন। 



কবীর-রচিত কয়েকটা দৌহা। 

(১) 

কবীর ভলি তেয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতে! হোতি হানি। 

দীপক্ জ্যোতি পতঙ্গ ধেঁও, বর্ত! পূরা জানি। 

কবীর, ক-মস্তক, ব_ক, ঈ -শক্তি, র- বহ্িবীজ, মন্তক ও ক 

শক্তি পূর্ববক কৃটস্থ বন্ধে অনেকক্ষণ থাকায় যে অবস্থা হয় তাহার নাম 

কবীর। কবীর বলিতেছেন যে, বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়। গিয়াছে, 

(গুরু-যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়৷ যান অর্থাৎ আত্মা) 

নতুবা হানি হইত অর্থাৎ জ্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত 
না। জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যদ্দি এই শরীরে আত্ম" 
জ্ঞান না হইল, তবেই হানি হইল। এই হানি কেমন, যেমন দীপের 

জ্যোতিঃ দেখিয়৷ পতঙ্গসকল উহাতে গড়েকারণ তাহার! ভাবে যে, 

ইহার মত পূর্ণ অলো৷ আর নাই, স্থতরাং মোহিত হইয়া উহাতে গড়ে 
এবং পুড়িয়া মরে, সেইরূপ মন্ুষ্যঘকল আত্মাকে না দেখিতে পাইয়৷ এই 

সাংসারিক মিথ্যা জীকজমকে পুড়িয়৷ মরিতেছে। তীহারা ভাবে যে, 

পৃথিবীর আমৌনপ্রমৌদই পূর্ণ সুখের বিষয়। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই 
ভাল নাই। কিন্তু গুরু পাওয়াতে ভ্রম বুঝিতে পারায় এরূপ হানি হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া গেল। | 

(২) 
কবীর জ্ঞান সমাগম্ প্রেম সুখ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্। 

গুরু সেবাতে পাইয়ে, সংগুরু শব্ধ নেবাস্ ॥ 



মহাত্সা কবীর দাস। ১৮৫ 

কবীর! আত্মজ্ঞান সমানরূপ স্থিতিই প্রেমের স্ুখ। এইরূপ নিজে 
সখী হইয়া অন্তে যাহাতে সুথী হয়, তদ্িষয়ে যত্রবান্ হওয়ার নাম দয়া 

এইকর্প দয়া করিয়৷ দেখিতে পায় যে, গুরু-বাক্যের দ্বারা আমি সখী 

হইয়াছি এবং সখী হইতেছে। ইহার দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
এইরূপ ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। বিশ্বাসই খ্বজ্ঞান 

এবং ফ্রবজ্ঞানই ব্রহ্ম । ইহ! আত্মার অনুগামী হইলেই ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে 

(৩) 
জিন জিন সম্বল না কিয়া, অসপুর পাটন পায়। 

ঝাল পরে দিন আখয়ে, সম্বল কিয়! ন জায় ॥ 

এমন মানব-জীবন লাভ করিয়! সময় থাকিতে যদি পরকালের জন্য 

কিছু সঞ্চয় না কর, তাহা হইলে জীবন-হু্য অস্ত যাইবার সময়েও কিছু 
সঞ্চয় করিতে পারিবে না। 

(৪) 

জেজন ভীজে রামরস, ৰিকসিত ধবহ'ন রথ । 

অনুভব ভাব ন দ্র্শৈ, তে নর স্থখ ন দুখ ॥ 

ভক্তিরসে আপ্নত ব্যক্তি কখনও মলিন বা বিশু হয়েন না। তিনি 
সর্বদাই প্রসন্ন। বাসনা তাহাকে স্পর্শ করে না, স্থথ ও ছুঃখে তাহার 
কোন পরিবর্তন নাই। 

(৫১ 

সাধু ভয়া তো ক্যা ভয়া, জো৷ নহি বোল বিচার । 
হতৈ পরাঈ আত্মা, জীভ লিয়ে তলবার ॥ 

সত্যাসত্য বিচার করিয়! যে ব্যক্তি কথা বলে না, সে যদি সাধুর বেশ 

ধারণ করে, তাহাতে কি লাভ? সেতাহার জিহ্বারপ তরবারি দ্বারা 

অপরের আত্মাকে বিনষ্ট করে। 



১৮৬ জীবনী-সংগ্রহ | 

(৬) 
জীকে। গুরু হৈ জীধার1, চেল। কহ করায়। 

অন্ধে অন্ধ চৈলিয়া, দৌউ কূপ পরাঁয়॥ 

গুরুই যাহাদের অন্ধ, তাহাদের শিষ্যেরাকি করিবে? অন্ধ, অন্ধ 

কর্তৃক চালিত হইয়া উভয়েই কৃপে পড়িয়া থাকে। 

চর) 
পুর! সাহব সেইয়ে, সব বিধি পুরা হোই। 
ওছে নেহ লগাইয়ে, মূলৌ আবৈ খোই ॥ ৰ 

যে ব্যক্তি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাহার সকল দিকৃই 
পূর্ণ; কিন্তু যে মন অসার বন্ততে আসক্ত, তাহার মূল পর্যন্তও বিনষ্ট 

হইয়া যাঁয়। 
(৮) 

ভক্তি পিয়ারী রামকী, জৈসে প্যারী আগি। 

সার! পাটন জরি গয়া, ফিরি ফিরি লাবৈ মাগি ॥ 

অগ্রিম্পর্শে সমুদয় দেশ ধ্বংস হইয়। যাইলেও লোকে যেমন অগ্নির 

ব্যবহার পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ঈশ্বর-ভক্তিদ্বারা৷ সাংসারিক সুখের 

বিশেষ হানি হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাহাই প্রার্থনা! করিয 
থাকেন। | 

(৯) 
শ্রোতা তো ঘরহী নহী, বক্তাবদৈ সো বাদ। 
শ্রোতা বক্তা এক ঘর, তব কথনী কো স্বাদ ॥ 

যখন শ্রোতা না থাকে, তখন সেই স্থানে বক্তার ব্ভৃতা। বৃথা যায়। 

শ্রোতা এবং বক্তা একত্র হইলেই বক্তার ফল হইয়া থাকে । অর্থাৎ 

ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সর্বদা কথা বলিতেছেন, কিন্ত আমাদের মন 



মহাতবা! কবীর দাস। ১৮৭ 

ভিতরে না থাকায়, তীহার উপদেশ বৃথা নষ্ট হইতেছে । মন ও ঈশ্বর 
একত্র হইলেই সেই উপদেশে ফল হয়। 

ূ (১০) 
তৌলে তার! জগমগৈ, জৌলে? উগৈ ন সুর। 
তৌলেঁ জিয় জগ কর্মবশ, জৌলে। জ্ঞান ন পুর ॥ 

যতক্ষণ ন! হূর্য্যের উদয় হয়, তক্ষণই তারকামাল! ঝকৃমক্ করিতে 

থাকে। সেইরূপ যতক্ষণ না মানবের ব্রন্ষজ্ঞান অন্তরে প্রকাশিত হয়, 
- ততক্ষণই তাহার বিষয়-জ্ঞান কার্যাকরী থাকে। 

(১১) 
জৈসী লাগী ওরকী, তৈসী নিবহৈ থোর। 

কৌড়ী কৌড়ী জোরিকে, পৃজ্যো লক্ষ করোর। 
প্রথমে হৃদয়ে যে টুকু ধর্মভাবের বিকাশ হয়, সেইটুকুই অল্পে অল্পে 

চিরজীৰন ধরিয়া বর্ধিত কর। কড়ি কড়ি করিয়া সঞ্চয় করিলে শেষে লক্ষ 

মুদ্রা হইয়৷ থাকে। 
সাচ বরোবর তপ নহি', ঝুট বরোবর পাপ। 

জাকে ভিতর সাচ হৈ, তাকে ভিতর আপ। 

সত্যের সমান আর পুণ্য নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। যাহার 
অন্তর সত্যভাবে পূর্ণ, তাহাতে তিনি ( ঈশ্বর ) স্বয়ং বাঁস করেন। 

(১৩) 
সাধু হোন! চহছ জো, পকাকে সঙ্গ খেল। 
কাচ্চা সরষে পেরিকে, থরী ভয় নহি তেল ॥ 

তৈল অথব! খোল প্রস্তুত করিতে হইলে কীচা সরিষা হইতে যেমন 

তাহা প্রস্তুত হয় না (পাকা সরিষারই আবশ্তক হয় ); সাধু হইতে হইলে 
সেইরূপ স্্পক ভাবরাশি দ্বার! জীবন পরিচাঁলিত করিতে হয়। 



১৮৮ জীবনী-সংগ্রহ। 

(১ 
জাকী জিহ্বা বন্দ নহি, হৃদয়! নহি' সাচ। 
তাকে সংগ্ ন লাগিয়া, ঘালৈ বটিয়! কীচ ॥ 

যাহার জিহবা! সংযত নহে এবং হৃদয় সত্যময় নহে, তাহাকে সঙ্গী করিও 

না, কারণ সে তোমাকে মন্দপথে লইয়া যাইবে। 

(১৫) 

হীরা পর! বজারমে, রহ! ছার লপটায়। 

বহুতক মূরথ চলিগয়ে, পারিখ লিয়া উঠায় ॥ 

বাজারে ধুলি-রাশির মধ্যে হীরক-থণ্ড পড়িয়৷ রহিয়াছে, সহজ সহত্র 

মূর্খ যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি জনুরী, সেই তাহা উঠাইয়া 
লয়। 

(১৬) 

স্বপনে সোয়৷ মানবা, থোলি দেখে যো নৈন। 

জীব পরা বহু লুটে, না কছু লৈন ন দৈন॥ 

মানব মোহ-নিদ্রীয় অচেতন থাকিয়! স্বপ্পেই দ্রিন অতিবাহিত করি- 
তেছে। যদি একবার নয়ন উন্মীলন করে, তাহা হইলে সে দেখিতে 
পাঁয় যে, তাহার জীবন অতি অকিঞ্চিংকর কার্য্যেই পড়িয়! রহিয়াছে এবং 

তাহাতে সে কোনরূপেই উপকৃত হইতে পারিতেছে না । 

5 
মায় ত্যাগে কা! ভয়া, মান ত্যজ! নহি জায়। 

জেহি মানে মুনিবর ঠগে, মান সবন কো খায় ॥ 

শুধু মায়া ত্যাগ করিলে কি হইবে, যদি মান ( পদমর্ধ্যাদা ) ত্যাগ করা 
না ষায়। যে মানে কত মুনিখধিরও পতন হইয়াছে, সেই মানই সকলকে 

বিনষ্ট করিতেছে । 



মহাত্ম। কবীর দাস। ১৮৯ 

(১৮) 
. পোহেকেরী নাবরী, গাহন গরুয়া ভার। 
শিরমে বিষকী মোটরী, উতরণ চাছে পার। 

লৌহের সভায় গুরুভারবিশিষ্ট দেহ-তরীতে মন-প্রস্তর বোঝাই করিয়! 
এবং বিষয়-বিষের তাও মন্তকে লইয়া জীবদকল কোন্ ভরসায় সংসার- 

সাগর পার হইতে চায়! 
(১৯) 

সাবন কের! মেহরা, বুনন পরা অসমান। 

সব ছুনিয়! বৈষ্ঞব তঈ, গুরু ন লাগ্যো কাঁণ॥ 

শাবণ মাসের বারি-বিন্দু আকাশেই থাকিয়৷ গেলে অর্থাং বর্ষণ না 

হইলে যেমন তাহার দ্বার কোনই ফল হয় না, সেইরূপ উপদেশ-রাশি যদি 

কেবল শৌনাই থাকে, হ্বদয়কে স্পর্শ না করে, তাহা হইবে তাহাতে ধর্ম 
সমাজভূত্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সংগুরু ( ঈশ্বরের ) সাক্ষাৎ পাওয় 

যায় না। 

(২) 
অর্ব খর্ব লৌ দর্ব হৈ, উদয় অন্ত লো রাজ। 

ভক্তি মহাতম না তুলৈ, এ সব কৌনে কাজ। 
যদি ধনের সংখ্যা খর্ব, নিথর্ব পরিমাণ হয় এবং উদাস্তব্যাপী সমুদয় 

পৃথিবী রাজত্ব হয়, তথাপিও তাহ! ভক্তি-মাহাত্বোর তুলনায় কিছুই নহে; 
তবে এই (অসার )ধনে মানে কি প্রয়োজন? 



গুরু নানক। 

লাহোরের * অন্তর্ঘত রাভী নদীর তীরবর্তী ভাটি নামক জনপদের 

মধ্যে তালওয়ান্দি গ্রামে কালু বেদী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। 

তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদী তীহাদিগের উপাধি। এনন্প 

কথিত আছে যে, কৃষধ্যবংশীয় সীতা-পতি রাঁমচন্ত্র হইতে এই বেদীবংশের 

উত্তব। যখন কুলরাও লাহোরের রাজ! হন, তাহার ভ্রাতা কুলপৎ সে 

সময় কুশরের রাজ! । রাজ্যবিস্তৃতি-লৌভপরবশ কুলপৎ নিজ ভ্রাতাকে 

যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্তোপায় 

হইয়! দাক্ষিণাত্যের রাজ! অমৃতের শরণাপন্ন হন। অমৃত তাহার প্রতি 
দয়া গ্রকাশ করিয়া অতি যত্র ও সমাদরে নিজ বাটিতে স্থান দেন এবং নিজ 

কন্ঠার সহিত কুলরাঁওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুলরাও 

তাহার সিংহাসন অধিকার করেন | পরে তীহার পুত্র সোদীরাও রাজা 

হইয়। অনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপমান এবং পরাজয়ের কথা 

শুনিয্' তিনি কুলপতের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং কুলপংকে 

পরাস্ত করিয়া, পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। 

* তৃগবান্ রামচন্ত্র অনুজ লক্ষণের প্রতি আপনার গর্ভিগী ভাঁ্য! সীতাদেবীকে 

বনবাঁদ দিবার অনুমতি করায়, তিনি অকৃতাঁপরাঁধা ভ্রাতৃবধুকে মঙ্গে লইয়া! বাল্ীকি 

মুনির তপৌবনে রাখিয়৷ আইদেন। এ স্থানে সীতাদেবী লব ও কুশ নামে ছুই পুত্র 

প্রদব করেন। কালক্রমে উভয় ভ্রাত। মহা বিক্রমশালী হইয়। উঠেন ও ঘছ রাজ্য 
অধিকার করিয়! শ্ব ম্ব নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। লবের প্রতিঠিত নগরের নাম 

লাবর ও কুশের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম কুশর হয়। এক্ষণে এ সকল নাম পরিবর্তিত 

হইয়। লাহোর ও কশোর নামে খ্যাত হইয়াছে। পু 
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কুলপৎ ৬কাশীধামে পলায়ন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় বেদ 

পাঠে অতিবাহিত করেন। বেদে এই মর্ম্মের এক উপদ্দেশ আছে দেখিতে 
পাইলেন, “পীড়ন মহাপাপ, যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশা 

করা অন্তায়।” কুলপত তাহার ভ্রাতার প্রতি পূর্বব্যবহারের বিষয় স্মরণ 

করিয়া সোদীরাওর নিকট ক্ষমা গ্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। 

লাহোরে পৌছিয়৷ তিনি ভ্রাতুণ্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন। সোদী- 

রাও বেদ শুনিয়া কুলপতের ক্ষমা প্রার্থনা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে 

"সিংহাসন দিয়! আপন রাজ্যে চলিয়া! গেলেন । কুলপৎ বেদ পড়িয়া দিব্য 

জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার বংশাবলী সেই হইতে বেদী নামে 
অভিহিত হয়। 

কালু, ত্রিপতা নামী এক স্থুলক্ষণসম্পন্না ক্ষত্রিয় রমণীর পাণিগ্রহণ 

করেন। দারপরিগ্রহ করিবার বহু দিবস পরে তাহার এক কন্ত। হয়। 

তিনি এ কন্ঠার নাম জানকী রাখেন । ইহার কেক বংসর পরে ১৫২৬ 

ংবতে ( ১৪৬৭ খুষ্টাবে ) কার্তিকী পূর্ণিমার দবিপ্রহর রাত্রে তাহার একটা 
পুত্র জন্মে। পিতা সন্তানের নামকরণের জন্য কুল-পুরোহিতকে আহ্বান 

করিলে, তিনি আসিয়! শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও অসাধারণ চিহৃসকল 

দর্শন করিয়। এবং জন্মতিথিনক্ষত্রাদি শ্রবণ করিয়া তাহার পিতাকে বলেন, 

“এই শিশু আপনার কুল পবিত্র করিবে।” অনন্তর সেই কুল-পুরোহিত, 
নবকুমারের নাম “নানক নিরঙ্কারী” রাখিয়া প্রস্থান করেন। 

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাত্মার প্রতি নানকের অচল! ভক্তি ছিল। 
যখন নানকের বয়স পাঁচ বংসর, তখন তাহার পিত! তাহাকে বিদ্যালয়ে 

প্রেরণ করেন। নানক অল্প দিবসের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বারা 
সংস্কৃত, পাঁরসী ও গণিত-বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরূপ কথিত 

আছে যে, তিনি নাকি' কোন সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,-. 
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“শুন পাণ্ডে কেয়া! লিখো জঞ্জাল! | 

লিখে রাম নাম গুরুমুখ গোপাল! ॥” | 

হে পণ্ডিত! কি বাজে অসার লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছেন, গুরুমুখ 

দ্বারা একমাত্র রামগোপাল নাম শিক্ষণীয়। 

এক দিবস নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া! দেখিতে পাইলেন যে, 

কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া! তর্পণ করিতেছেন । 

তখন তিনিও হস্তদ্বারা তীরস্থ ভূমিতে জলসেচন করিতে লাগিলেন। 

নানককে ব্ররূপ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাপ৷ করিলেন, "তুমি জল ' 

লইয়া! কি করিতেছ 1” তাহাতে নানক বলিলেন, “আপনারা জল লইয়া 

কি করিতেছেন, অগ্রে আমায় বলুন, তাহার পর আমি জল লইয়৷ কি 

করিতেছি বলিব।” ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, “আমরা আমাদের পরলোকস্থ 

পিতৃপুরুষগণকে জলদাঁন করিতেছি ।” তখন নানক বলিলেন, “তালব্ডিতে 

আমার এক শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতেই জল দিতেছি ।” তদুত্বরে 

্রাহ্মণগণ বলিলেন, “তালবণ্ডিতে তোমার শাকের ক্ষেত্র আছে, তথায় এ 

জল কিরূপে যাইবে?” তখন নানক এই উত্তর করিলেন যে, "আমি 
এখানে জলসেচন করিলে সামান্ঠ দূর তালবগ্ডিতে যাঁইবে না, যদি জানেন, 
তবে আপনার! এখানে জলসেচন করিলে, আপনাদের পরলোকস্থ পিতৃ- 

পুরুষগণ পাইবেন, একথা কিরূপে বিশ্বীস করেন?” নানকের কথা 

গুনিয়! ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, “বাপু হে, তোমার এখনও শিক্ষার অনেক 

বাকি। ইহা! আমাদের মন্ত্পুত জল, মন্ত্রবলে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন 
হুইয়্া থাকে, তাহা! তোমার জান! নাই; সেইজন্তই তুমি আমাদিগকে 

ধ্ররূপ ভাবে পরিহাম করিলে।” নানক যখন বুঝিলেন যে, প্রকৃত 
পক্ষেই তাহার শিক্ষার অনেক বাকি আছে, তখন তিনি ধর্মমসংক্রান্ত 
পুস্তকসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
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সপ পতি 

যথাসময়ে কালু বেদী নানকের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করেন। প্রথমে 

তিনি যক্ঞোপবীত ধারণ করিতে স্বীন্কৃত হন নাই, কিন্তু পরে লোকাচার 
রক্ষা এবং মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্ত তাহ! 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । নাঁনক উপবীত ধারণকালে পুরোহিত মহাশয়কে 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মহাশয় ! এই শ্থত্র ধারণ করিলে কি হয়? যে 

ব্যক্তি কুকার্য্যে রত থাকে, এই সুত্র কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে 

পারিবে? যদি কার্পাসরূপ সন্তোষ-সত্রে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দিয়া সত্য-দণ্ভী 

ধারণ করা যায়, তাহা হইলে মহাপাপ ক্ষয় হইতে পারে” ছেলে-মুখে 

বুড়ো-কথা শুনিয়া, তাহার মাতাপিতা নিয়তই ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্থিত 

ছইতেন। 

বাল্যকাল হইতে নানককে সংসারে অনাসক্ত দেখিয়া তাহার পিতা 

সংসারে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাহাকে নানাবিধ গৃহকর্্ম করিতে দিতেন; 

কন্ত নানক সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। এক দিবস তাহার 

পতা তাহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার জন্য একজন ভৃত্য ও কিছু টাকা! 

্গে দিয়া লবণ ক্রয় করিতে পাঠাইয়।৷ ছিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাহারা 

দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন সন্ন্যাসী ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন। নানক 

ননন্যাসীদিগকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া দয়ার্ডদয়ে ভূত্যের সহিত 

পরামর্শ করিতে লাগিলেন, “দেখ, আমর! লাভের জন্ ব্যবসায় করিতে 

যাইতেছি, কিন্তু সে লাভ এঁহিকের জন্য, দুইদিন পরে তাহা আর থাকিবে 

না। যাহা পরকালের সম্পত্তি, তাহাই আমাদের উপার্জন করা! উচিত। 
ঘদি এই মন্ন্যাসীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত আমাদের এই অর্থ প্রদান 

করি, তাহ! হইলে আমাদের পরকালের অক্ষয় সম্পত্তি সঞ্চিত হইবে ।” 
তিনি এইরূপ পরামর্শ করিয়! সেই বাণিজ্যের অর্থ সন্ন্যাসীদিগকে 

প্রদান করিলেন। পিতৃদত্ত ব্যবসায়ের অর্থ এইরূপে খরচ করিয়া, 
জী-_-১৩ 
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ব।টী প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ভত্সনার ভয়ে তিনি পিতার নিকট 

যাইতে ভীত হইলেন। কানু পুত্রের বাণিজ্যবিবরণ পূর্বেই শ্রবণ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট 
গালাগালি দিলেন। যাহার মন ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্মোচ্ছাসে 

উচ্ছসিত্ত, তাহার মনের গতি কে নিবারণ করিতে পারে? পিতার 

ভত্পনাতে নানকের ধর্মভাব তিরোহিত না হইয়া, সংকন্মের প্রতি নিষ্ঠা 

পর্বববৎ বলবতী রহিল। 

২ পপ পসরা লে 

পুত্র এখনও ব্যবসায় করিবার উপযুক্ত হয় নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি 
নানককে গৃহপালিত গো-মহিযাঁদি চারণে নিযুক্ত করিলেন। এক দিবস 
নানক গো-মহিষাদি প্রান্তরে ছাড়িয়। দিয়া, প্রথর রৌদ্রের তেজে অত্যন্ত 

ক্লান্ত হইয়া, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, তীহার 

গো-মহিষাদি এক ব্যক্তির শস্তক্ষেত্রে যাইয়া তাহার শশ্তসকল নষ্ট করিতে- 

ছিল। ক্ষেত্রস্বামী পশুদিগকে এইরূপে শস্ত নষ্ট করিতে দেখিয়া, একবারে 

ক্রোধে জলিয়া উঠিল ও উদ্দেশে নানককে বহুবিধ তিরস্কার করিতে করিতে 
তাহার অনুসন্ধীন করিতে লাগিল। অনন্তর ক্ষেত্রস্বামা, যথায় নানক শ্রান্ত 

হইস্ব! নিদ্রা যাইতেছিলেন, তথায় যাইয়' উপস্থিত হইল এবং, দেখিল, তিনি 
অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া! রহিয়াছেন। তাহার 

মুখে অল্প অল্প কৃর্্যরশ্মি পতিত হওয়ায় এক কালসর্প ফণা-বিস্তার করিয়া 

ছায়া করিয়। রহিয়াছে । তথন সেই ক্ষেত্রস্বামী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া! তথা 

হইতে বাট প্রত্যাগমন করিল। 
নানকের পিত। গ্রাম্য তহশীলদারের কাধ্য করিতেন। গ্রামস্থ 

ব্যক্তিগণ তীহাকে বলিতেন, “মহাশয়! আপনার পুত্রের মস্তি বিকৃত- 

ভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনও সময় আছে, আপনি যদ্যপি এই সময়ে 

উহার বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে । নানকের 
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পিতা! গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কথায় সম্মত হইয়! পুত্রের বিবাহ দেওয় ধার 

করিলেন। কিছু দিবস পরে তিনি বটল পরগণা-নিবাসী মৌলাযৌনা 

নামক একজন ক্ষত্রিয়ের সুলখ্না নাম্মী কন্ঠার সহিত বিবাহ দিলেন। 

গুরুজনের আজ্ঞাপালনের জন্য নানক দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, 

কিন্ত সহজে গৃহবাসী হইতে সম্মত হয়েন নাই। 

নানকের ভগিনী জানকী, নানককে অতিশয় ভাল বাঁসিতেন। দৌলাত 
খা লোদীর অধীন জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্মচারীর সহিত 

'জানকীর বিবাহ হইয়াছিল। জয়রাম যে সময়ে লাহোরের শাসনকর্তার 

অধীনে প্রতিপত্তির সহিত কর্ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জানকী নীনককে 

অনেক বুঝাইয়। সংসারা শ্রমের প্রতি তাহার আসক্তি জন্মাইয়৷ দেন। তিনি 

স্বামীকে অনুরোধ করিয়া নবাব সরকারে একটী কর্মাও করিয়া! দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে নানকের শ্রীচন্দ ও লক্মীদাস নামে দুইটা পুত্র হইয়াছিল। 

নংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইফু! নানক দৌলাত খা লোদীর অন্ধীনে কিছুকাল 
কম্ম করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থে সংদারযাত্রা নির্বাহ করিয়া 

বাহা কিছু বাচাইতে পারিতেন, ভাহা লাধু, ভন্ত, অতিথি, ফকীর ও 

দীনছুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন । 

নানক রাজসরকার হইতে কন্মচযুত হইয়া কিছুদিন বাটাতে বসিয়া- 

ছিলেন। এ সময়ে তীহার বন্ধুবান্ধব তাহাকে বিষয়কর্মে মন দিতে 
বঝলিলে, তিনি ঝলিতেন, “আপনার আমাকে ওরূপ অনুরোধ করিবেন না, 

যে সময়টুকু বিষয়কাধ্যের দিকে মনোনিবেশ করিব, সেই সময়টুকু ঈশ্বর- 

চিন্তা করিলে পরকালের কাঁ্য করা হইবে । বিষয়ের চিন্তাকে একবার 

হৃদয়ে স্থান দিলে, ক্রমেই সমস্ত হৃদয়টুকু তাহারই 'অধিকারভুক্ত হইয়া 

যাইবে। আমার হৃদয় এখনও এত প্রশস্ত হয় নাই যে, আমি একই সময় 
উভয় চিন্তা করিতে পারি ।” 
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ক্রমে নানক ঈশ্বর-প্রেমে এমন মোহিত হইয়া গেলেন যে, তিনি 

সংদারের আর কোন কাধ্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন 
না। ইহা দেখিয়। তীহার মাতাপিতা৷ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। 

কথিত আছে, এক দিন তাহার পিতা তাহাকে নানা রূপে বুঝাইয়! ক্ষেত্রে 
কৃষিকাধ্যে নিযুক্ত হইতে বলিলেন । তাহাতে নানক এই উত্তর দিলেন যে, 
"পিতঃ! আঁমি এক অতি উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছি, তথায় নৃতন নৃতন অঙ্কুর 

সকল বাহির হইতেছে এবং আমাকে তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক ও যত্রবান্ 

থাকিতে হয়। এক্ষণে আমি অন্য ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিব' 

না।” তখন তীহার পিতা বলিলেন, *্তুমি সর্ধদাই ওরূপ প্রলাপ-বাকা 

বল কেন? তুমি আবার নূতন ক্ষেত্র কোথায় পাইলে? আমার যে 

সকল ক্ষেত্র আছে, যন্ব কর, তাহাতেই প্রচুর শশ্ত উৎপন্ন হইবে” 
তাহাতে নানক বলিলেন যে, “সাধুসঙ্গে আমার মন কৃষক হইয়াছে ; জীবন 
নৃতন ক্ষেত্র, সৎকর্মরূপ হাল সর্বদা ইহা কর্ষণ করিতেছে, অনুরাগ জল 
সেচন করিতেছি, হরিনাম তাহাতে বীজন্বরূপ হইয়াছে । সন্তোষ মৈ 

দ্বারা ক্ষেত্রের উচ্চনীচতাসকল সমভূমি করিতেছে। দীনের ন্তায় বেশ 
করাইদ্লাছে এবং ভক্তি সমস্ত কৃষিকার্ধ্ের জমাট করিয়া তুলিয়াছে। 
ভক্তবৎসল ভগবান্ আমাকে দয়া করিয়৷ তাহার নিরাকার গৃহে স্থান 

দিয়াছেন।” 
নানকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার পিতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন 

না। মনে করিলেন, হয় ত কৃষিকাধ্য নানকের অভিপ্রেত নয়, এজন্য 

তিনি পুনরায় বলিলেন, “নানক ! কৃষিকার্ধ্য যদি তোমার মনোনীত না 

হয়, তাহা হইলে তুমি একথানি দৌকান কর।” তখন নানক বলিলেন, 
*পিতঃ ! আমি যথার্থ দোকান করিতেছি । আমার মন ভাগার স্বর্বপ 

হইয়াছে। হরিনাম-রত্ব তাহাতে অতি যত্বে সঞ্চিত হইতেছে। সমস্ত সাধু 
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মহাজনের সহিত আমার নিত্যই হিসাব হইতেছে । আমার এই ব্যবসায়ে 

খুব ভাল হইতেছে।” 
অনস্তর তাহার পিত! তাহাকে কোন চাকরী করিতে বলেন। 

তখন নানক এই উত্তর করিলেন যে, “পিতঃ ! আমি ভগবানের দাসত্ব 

করিতেছি । তাহার নাম অবিরত জপ করিতেছি । আমার উপর 

নিরাকার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি হইলে আমি ধন্য হইব” 

এদিকে নানক যত ঈশ্বরপ্রেম-সাগরের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে 

' নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, ততই তীহার বাহজ্ঞানশূন্ত হইয়! উন্মত্তের লক্ষণ- 
সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুত্র উন্মত্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়। 

নানকের পিতা এক দিবস জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে আনয়ন করেন। 

বাটার যেস্কানে নানক নিস্পন্দভাবে অবিচ্ছেদে ঈশ্বরের সুখময় সহবাসে 

মনের আননে স্বর্ণন্থখ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার! সেইস্থানে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। তীহারা দেখিলেন, নানক আপাদমস্তক বন্ত্াচ্ছাদিত 

করিয়া একটা নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, কাহারও সহিত 

বাক্যালাপ করিতেছেন না। চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষার জন্য নানকের 

হস্তধারণ করিলে, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “মহাশয় ! 

আপনি আমার রোগের কি পরীক্ষা! করিবেন ?_-আমার বুকের ভিতরে 

যে রোগ আছে, তাহারই অগ্রে চিকিৎস! করুন, পরে আগায় দেখিবেন।” 

নানক ধরন্দলাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্শান্ত্রসকল 

পাঠ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাহার পিপাসী প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় 

নাই। তিনি সর্বত্র অন্ধ বিশ্বাস ও বাহিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবলা দেখিয়া! 

প্রকৃত তত্ব জানিবার জন্ঠ ব্যস্ত হন এবং সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষের নানা- 

স্থান পরিভ্রমণ করেন। নানক যে সময়ে মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে 
এক দিবস তিনি অত্যন্ত পরিশ্রীস্ত হইয়! মক্কার মসজিদের দিকে প৷ রাখিয়া 
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শয়ন করিয়াছিলেন । একজন মুসলমান ফকীর, নানকের এইরূপ 

আচরণ দেখিয়া, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “ওরে কাফের ! 

তুই যে ঈশ্বরের গৃহের দিকে পা রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিম্? 
তোর হৃদয়ে কি ধর্মভাব নাই ?” ইহা শ্রবণ করিয়! নানক তীহাকে 

বলেন, “ভাই? তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন স্থানে আমার প৷ ছু'খানি 

রাখিয়া দাও, যে স্থানে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের গৃহ নাই।” মুসলমান ফকীর 

দেখিলেন, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সকল দিকেই তাহার গৃহ, সুতরাং তিনি সেই 

স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। | 

নানক ভারতবর্ষের কয়েকটা প্রধান প্রধান তীথস্থান ভ্রমণ করিয়! 

দেখিলেন যে, সর্বত্রই বাহ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, বাহক ক্রিয়াকাণ্ড ও 

কুসংস্কার এবং প্রকৃত পবিত্রতার অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । যাহাতে 

দেশ হইতে এই বাহ্ ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যতিমানের উন্ম লন হয়, যাহাতে 

লোক পরম্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, পরিশুদ্ধ ধন্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন 

করে, এবং ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসং্ঘম করিতে চেষ্টা করে, তাহারই উন্নতির 

জন্য তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । ূ 

তীর্থ ভ্রমণকালীন তিনি আপনার মত যখন প্রচার করিয়াছিলেন, 

তখন বালাভাই, ভগীরথ, মনন্ুথ, মর্দনা * প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়িয়া৷ নামক নানকের এক 

পরম ভক্ত, কর্তারপুরে একটা বাঁটী নির্মাণ করিয়া! এ বাটা তাহাকে গ্রহণ 

করিতে বলেন। নানক এ প্রস্তাবে অস্বীকার করায় তিনি মর্মাহত 

হন ও বারংবার গুরুকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অবশেষে 

তিনি শিষ্ের মনস্তষ্টির জন্ত এ প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং মাতা, পিতা, 

স্ত্রী, পুত্র, মকলকেই আনায়! এ গৃহে বাস করিতে থাকেন। 

* নানক যে সময়ে আফগানিস্থানে গিক়্াছিলেন, সেই সময়ে মর্দনার মৃত্যু হয়। 
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কর্তারপুরে থাকিয়া কিছুকাল সংসারধন্ম করিবার পর নানকের মনে 

বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি গারস্থ্যাশ্রম * ত্যাগ করিয়া সাধু-স্্যাসীর 
আশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছিলেন, 
তাহার কোনই উল্লেখ নাই; কিন্তু যোগসাধন-প্রণালী এরূপ শিক্ষা 

করিয়াছিলেন যে, যোগাসনে বসিয়া অবলীলাক্রমে দুই তিন দ্রিন অনাহারে 

ও অনিদ্রায় কাটাইয়া দিতে পারিতেন। এরূপ কথিত আছে যে, 
তিনি কোন সময়ে স্থলতানপুরের নিকট দিয়! নদীতে স্সান করিতে যাইয়া, 
তিন দিনসকাল জলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জল হইতে উঠিয়৷ তিনি 

' % আশ্রম চারি প্রকার-যথ। ত্রহ্গচরধ্য, গাহন্থয, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য। উপনগ্নন- 

সংস্কার দ্বার! ব্রহ্মচযো অধিকার জন্মানর নাম ব্রহ্ষচধ্য। বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত 

হওয়ার নান গাহৃস্থয। উপুক্ত পুত্রে গাহস্থয ধর্দ্বের ভার সমর্পণ করিপ্প। বয়ংক্রমের 

তৃতীয় ভাগে বনবামী হওয়ার নাম বানপ্রস্থ । শেষাবস্ায় কামনাশৃঙ্য হইয়া, সব্যাধর্ম 

অবলম্বন করার নাম ভৈক্ষা বা যতি-ধর্ম্ম। 

কোন্ কোন নাতি কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকারী, তাহা বামনপুরাণে বিশেষ- 

রূপে লিখিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্য তাহার কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধত 

করিয়া দিলাম । 

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্গণস্য প্রকীর্তিতাঃ 

্রহ্মচযাঞ্চ, গাহস্থযং, বান প্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্ ॥ 

ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিত আশ্রমাস্ত্য় এবহি। 

ব্রহ্ষচধ্যঞ্চ গাহস্থামাশ্রমদ্ধিতীয়ং হিশ2। 

গাহ্স্থ্যমুচিতত্তেকঃ শূড্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥ বামনপুরাণ। 

অর্থাৎ তৈক্ষ্য ব্যতীত অপর তিনটিতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের 

পক্ষে শেষ ছুই আশ্রম নাই। শৃত্রজাতি একমাত্র গাহস্থ্যাশ্রম ছারাই অন্ত তিন 

আশ্রমের ফলাধিকারী হয়েন। ব্রা্মপের চারি আশ্রমেরই অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব ও অবস্ঠ- 

করণীরত। দৃষ্ট হয়। 
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যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে “বাবাকীবের” বলিয়া থাকে। 

তিনি যে ভীষণ বনমধ্যে বসিয়। যোগলাধন করিতেন, লোকে তাহাকে 

“রোরী-সাহেব” বলে। 
নানক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া! হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক ধর্মে দীক্ষিত 

করিবার জন্য বাল! ও মর্দন নামক দুইজন শিষ্য সঙ্গে লইয়! প্রচার- 
কার্যে বহির্গত হন। তিনি মুলতানের গড়ছত্র মেলায় কোরাণ ব্যতীত 

অন্য ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া, ইব্রাহিমলোদীর আজ্ঞায় বন্দী- 
কৃত হন। প্রায় সাত মাসকাল বন্দীভাবে থাকিবার পর ১৫২৬ থুষ্টাবে 

পাঁণিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবর কর্তৃক নবাব পরাজিত ও নিহত হইলে, তিনি 
অব্যাহতি লাভ করেন। 

এরূপ কথিত আছে যে, নানক দেশ পর্যটন সময়ে এক দিবস অত্যন্ত 

তৃষ্ণাতুর হইয়। বুদ্ধ! নামক এক ব্যক্তিকে নিকটস্থ কোন পুষ্করিণী হইতে 

জল আনিতে বলেন। বুদ্ধা নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীতে গিয়া দেখেন 

যে, তাহাতে জল নাই। বুদ্ধা নানককে পুষ্করিণীর অবস্থার কথা বলিলে, 
তিনি বলেন, “তুমি পুনরায় গিয়া দেখ, উহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম 

পানীয় জল আছে।” বুদ্ধা এ পুফরিণীর ধারে আসিয়া উহা জলপূর্ণ 
সখিয় বিস্মিত হন এবং পরিশেষে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গ্রাম- 
'বামিগণ জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, হঠাৎ শু পুক্করিণী স্বচ্ছ 
বারিপূর্ণ দেখিয়৷ তাহারাও বিশ্ময়-সাগরে ডূবিয়! যায় এবং ন্রুনকের গুণ- 

গরিম! শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তীহার শিষ্য হয়। 

যে স্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম অমৃতসর। 
অমৃতসর শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান। 

অমুতসর পূর্বে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। তখন পর গ্রামের নাম যে 

, কি ছিল, তাহা এ পর্যযস্ত প্রকাশ নাই । নানকের কথায় শুষ্ক পুক্ষরিণীতে 



গরু নানক। ২০৯ 

হঠাৎ উত্তম পানীয় জলের আবির্ভাব হওয়ায়, তত্রত্য সকলেই উহাকে 

“অমৃত সায়র* বলিত। অমৃত সায়র হইতেই “অমৃতসর” নামের উৎপত্তি 

হইয়াছে। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ থুষ্টাধে এঁ পুক্ষরিণীকে 
বৃহদীকারে খনন করাইয়! তাহার মধাস্থলে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া 

দেন। এ মন্দিরকে শিখেরা “গুরু দরবার” বা “দরবার সাহেব” বলে। 

১৭৬২ খুষ্টাব্বে আফগান আমেদ্সা শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া 

অমৃতসর নগর ধ্বংস করে। মন্দির তৌপে উড়াইয়! দেয় এবং গো-হত্যার 
দ্বার! সেই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করে। ১৮০২ খুষ্টাব্ধে মহারাজ রণজিৎ 

সিংহ অমৃতসর অধিকার করেন এবং অনেক অর্থব্যয় করিয়৷ সেই মুসল- 

মান-কলঙ্কিত পুক্ষরিণী ও মনিরের উদ্ধারসীধন করেন। মন্দিরের নিশ্ীণ- 

কাধ্য সমাপ্ত হইলে তিনি উহা! সুবর্ণমপ্ডিত করিয়া দেন। সেই দিন 

হইতে ইহা "ন্ুবর্ণ-মন্দির” নামে খ্যাত হইয়াছে । ইংরাজেরা ইহাকে 
“গোল্ডেন টেম্পল” বলিয়৷ থাকে ।* 

অমৃত-সরোবর সুবিস্তীর্ণ, দীর্ধঘে ও প্রস্থে সমান, সর্বদাই জলে পরিপূর্ণ 
থাকিয়া টলমল করিতেছে । ইহার চতুদ্দিক শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। 

ইহার মধ্যস্থলে মন্িরটী বৃহৎ ন| হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। মন্দিরের 

অতুল সৌন্দর্যে মানবের মন বিমুগ্ধ হয়। তীর হইতে সরোবর-মধ্যস্থিত 
স্বর্ণ মন্দিরে যাইতে একটা মর্মর-সেতু আছে। মন্দিরটাও মার্ধেল প্রস্তর 

দ্বারা নির্মিত। মন্দিরমধ্যে কয়েকটা প্রকোষ্ঠ। তাহার প্রধান ও বৃহৎ 

প্রকোষ্ঠে নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি শিখগুকদিগের রচিত ধর্শগ্রস্থ- 

সকল রক্ষিত আছে। এ সকল গ্রন্থ বহুমূল্য আচ্ছাদনে আবৃত । শিখেরা 

অতি তক্তিসহকারে প্র গ্রন্থনিচয়ের পূজা করিয়| থাকে । 

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার “ভ্রমণ-কাহিনী নামক ৃস্তকে প্রকাশ 

করিবার ইচ্ছা রহিল। 



২০২ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 
শপ প্সিসি সস সিসি পিসি পাস সপিসিসিসিপাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিসপা পপি পিসি স্পিিসপিস্পিস্িসপিসিসি 

নানক সাধনার দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে 

যে, কোন এক ব্যক্তি অসছুপায়ে অর্থোপাজ্জনের জন্য তীর্থ-যাত্রার পথে 

একটা পাস্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কোন ব্যক্তি সেই পান্থ- 
নিবাসে উপস্থিত হইলে, সে আনন্দের সহিত তাহার আতিথ্য সংকার 

করিত, পরে রাত্রি হইলে, তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার ষথাসর্বস্ব লুন 
করিত। নানক এ পথ দিয়া গমন সময়ে তাহার অতীন্দরিয় দৃষ্টির দ্বারা এ 

ব্যক্তির স্বভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন এবং অবশেষে 

তাহাকে তাহার পাপকাধ্যের জন্ত অনুতপ্ত করেন। 

নানক, মদ্দন! ও ভাইবাল! শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন 

করিতে করিতে পুরী দর্শনাভিলাধী হইয়া! কটকের মহানদার তীরে কোন 

উপবনে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। মদ্দন! সঙ্গীতশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। 

তিনি গুরুর নিকট ভজন-গান করিতেন, ভাইবাল! গুরুকে চামর ব্যজন 

করিতেন । নানকের, রচিত ভজন-সংগীত লোক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 

তীর্থভ্রমণের সময়ে তিনি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানে দূর- 

দূরান্তর হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিয়৷ তাহাকে দর্শন ও ভজনালাঁপ 

অবণ করিয়৷ পরম প্রীতিলাভ করিত) কটকেও তাহাই হইয়াছিল। চৈতন্ 

ভারতী নামে কোন মহারাস্্রীয় মঠাধিপ, সেই বার্তা শ্রবণ করিয়৷ গুরু 

নানকের গ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়। সে ব্যক্তি ভৈরব-সিদ্ধ ছিল। সে এক 

দিবস ভৈরবকে ডাকিয়! বলিল, “মহানদীর তীরে উপবনমধ্যে গুরু নানক 
অবস্থিতি করিতেছে ; তুমি তথায় যাইয়৷ তাহার প্রাণসংহার করিয় 

আইস।” ভৈরব তাহার আদেশে সেই উপবনের নিকট আইসে, কিন্ত 

তাহাতে প্রবেশ করিতে ন! পারিয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় 

আইসে, আবার চলিয়া যাঁয়। এইরূপ বারংবার গমনাগম্নন করিতে থাকায়, 

তৈরব নানকের দৃষ্টিতে পতিত হয়। নানক মর্দনাকে বলেন, “এ ব্যক্তি 



গুরু নানক । ২৬৩ 
পিসি পিসি 

'আমাদিগের দিকে বারংবার আসিতেছে ও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, এ ব্যক্তি 
কে? আর উহার উদ্দোশ্তই বা কি, উহার নিকট গিয়া জানিয়া আইস।” 

র্দনা গুরুর আজ্ঞা! পাইয়া মন্ষ্যরূপী ভৈরবের নিকট গমন করিয়! তাহাকে 
সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করে। ভৈরব আপনার নাম ও আগমনের উদেশ্থ 

জানাইয়৷ বলে, “আমি ভারতীর আজ্ঞায় তোমাদিগকে সংহার করিতে 

আসিয়াছি। কিন্তু আমি উপবন-সমীপে আসিবামাত্র আমার সর্বশরীর 

জলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! চলিয়! যাই। আমার 

গাত্রধাহ নিবারণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আসি ও জাল! আরম্ত হইলে 

আবার ফিরিয়া যাই, এজন্য আমি যাতায়াত করিতেছি ।” তৈরবের 

যাতীয়াতের কারণ শ্রবণ করিয়া মর্দনা গুরুসন্নিধানে আসিয়৷ সমস্ত নিবেদন 

করে। নানক ইহ! শুনিয়া! ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “ওহে ভৈরব! 

তোমার বল নির্ব্বিরোধীর কাছে নহে, তুমি নির্বিরোধীকে হত্যা করিতে 

আসিয়াছ বলিয়া তোমার সর্ধাঙ্গ জলিতেছে।” এই বলিয়া তাহাকে নানা- 

বিধ উপদেশ প্রদান করেন। ভৈরব নানকের উপদেশ শ্রব্ণ করিয়া 

বিরোধভাব পরিত্যাগ করে ও সেই সঙ্গে তাহার গাত্রদাহ প্রশমিত হয়। 

ভৈরব যে লগুড় লইয়! হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহা ফোঁলয়া দিয়া 

নানককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করে। তৈরব চলিয়া যাইলে, মর্দন! 

সেই লগুড় আনিয়া! গুরুকে দেখাইয়া বলে, “ভৈরব আমাদিগকে সংহার 

করিবার জন্য এই লগুড় আনিয়াছিল।” মর্দনার কথা শুনিয়া নানক, 

বলেন, “ভৈরব স্বেচ্ছায় আইসে নাই, সে এক জনের আদেশপালনের জন্য 

আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে ।” এই কথা বলিয়া! 

নানক সেই লগুড স্বহস্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। এ লগুড় সজীব 

হইয়া তাহ! হইতে পত্রোদগম হয় ও ক্রমে শাখোট বৃক্ষে পরিণত হয় । 
লোকে এই অলৌকিক ঘটন! দেখিয়। বিশ্মিত হয়। 



২৪৪ জীবনী-সংগ্রহ। 

গুরু নানক, ভাইবাল| ও মর্দনার সহিত পুরীতে আগমন করিয়া 
রীপ্রীজগন্নাথদেবের মনদির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, পাগ্ারা তাহাকে 
মুসলমান মনে করিয়া! তথা৷ হইতে বহিষ্কৃত করিয়!। দেন। তিনি বিতাড়িত 

কুইয়া স্বগর্থারে যায়৷ উপবেশন করেন, এবং শিষ্যদ্বয়কে বলেন, “তোমরা 

চিন্ত! করিও না; আমাদের জন্ত ভোগান্ন আসিবে।” যে সময়ে নানক 

্বগ্ধারে উপস্থিত হন, সেই সময়ে কৃর্্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন। 

তিনি সম্ুথস্থ অগাধ নীলাম্ুধিগর্ভে হুরয্যান্ত দর্শন করিয়! ভগবংপ্রেমে 

'বিভোর হইয়া, আনন্দে জয়জয়স্তী ঝাপতালে এই গীত গাইয়াছিলেন,_- 

“গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বলে, 

তারকামণ্ডল জনক মোতি। 

ধু মলয়ানিল পবন চৌরি করে, 
সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতিঃ। 

ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখগ্ডন তেরি আরতি, 

অনহত শব্ধ বাজস্ত ভেরী। 

সহংস মূরতি নন্ এক তোহি, 

_ সহংস পদ বিমল নন্ একপদ গন্ধ, 

চিন্ সহংস তব গন্ধ এব চলিত মাহি। 

সব্সে জ্যোত জ্যোতহি সোই, 
তিস্কে চান্নে সর্বমে চান্নে হোই, 
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রকট হো, 

যো তিন্ভাবে সো আরতি হোই। 

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ শোভিত মন। 

অনুদদিন মোহেয়! পিয়াসা, 

কৃপা জল দেও নানক সরঙ্গ কো, হো যায়ে তেরে নাম বাসা ।” 



গুরু নানক। ২০৫ 
বিসিসি 

গান সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবানের স্তৰ করিয়! বলেন, প্ভগবন্! 
অপরাপর স্থানে ভক্তের মানরক্ষা হইয়াছে, এই স্থানে কি তাহা হইবে 

না? এ তক্ত কি আপনার প্রসাদে বঞ্চিত হইবে?” এইন্ধপ নানাবিধ 
কাতরোক্তিতে স্তব করিয়! প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট থাকেন। জনশ্রুতি 

এইরূপ যে, রাত্রিকালে ভগবান্ স্বয়ং সেই স্থানে আসিয়! তাহাকে স্বর্ণ 

পাত্রে তোগান্ন আনিয়৷ প্রদান করেন। নানক প্রসাদ পাইয়া দেবতাকে 

বলেন,-“ভগবন্! আপনি রাত্রিযোগে আমাকে প্রসাদ প্রদান করিলেন, 

ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্তু চৌ্ধ্যাপবার্দের বিশেষ সম্ভাবনা 
আছে। আপনি তক্তের মানরক্ষার জন্ঠ এমন একটী উপায় করুন, 

যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই স্থানে গঙ্গাজলের অভাব 

দেখিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন।” 

তগবান্ “তথাত্ত” বলিয়! সেই স্থানের মৃত্তিকাতে পদাঘাত করেন। পদা- 

ঘাতে গর্ভ খনিত হইলে, তিনি গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অন্তহিত হুন। 

প্রাতঃফালে পাণ্ডার। মন্দিরে স্বর্ণথালা ন! পাইয়া, ক্রমে নানকের নিকট 

আসিয়া উপস্থিত হন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিশেষতঃ নৃতন 

কূপ সনর্শন করিয়া আশ্চর্ধযান্বিত হন। এক্ষণে সেই কুপ বাপীতে পরিণত 
হইয়া *গ্রপ্ত-গঙ্গা” নামে খ্যাত হইয়াছে । শিখাধিপতি রণজিৎ সিংহের 

পিত। রাজা মহা সিংহ, পুরী সন্দর্শনে আসিয়া, এই বাপীর কপাট করিয়া 

দিয়াছেন। এই মঠে শিখ অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে । 
একদিন নবাব দৌলত খা, নানককে লইয়! মন্জিদে উপাসনা করিতে 

যান। সকলে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে নানক স্থিরভাবে দীড়াইয়া 

থাকেন। নানককে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বাদ্সাহ বলেন, “আপনি 

উপাসন। না! করিয়া ঈীড়াইয়। রহিলেন কেন?” ইহার উত্তরে নানক 

বলিয়াছিলেন, "আমি ত ফীড়াইয়াছিলাম, আপনার! কিন্বুপ উপাসনা 



২০৬ জীবনী-সংগ্রহ , 
সি সিসি 

করিলেন, বলুন দেখি? আপনি মনে মনে বেগমসাহেবের অপূর্ব কাস্তির 

বিষয় এবং কাজী মহাশয় স্বীয় কন্ঠার পীড়ার বিষয় ভাবিতেছিলেন, 
আপনাদের ঈশ্বরারাধনা ত এইরূপ।” নাঁনকের কথা শুনিয়৷ সকলে 

আশ্চর্ধ্য হইয়া গেল। সেইদিন অবধি নানকের উপর মুসলমীনদিগের 

প্রগাট বিশ্বাস ও অতিশয় ভক্তি জন্মিতে লাগিল। 

১৫৩৯ থুষ্টাব্দে নানক শাহ আপনার প্রধান শিষ্য অঙ্গদকে * আপনার 

'বেশভূষ! অর্পণ করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে কর্তীরপুর নগরে, যোগাবলঘ্বনে 

মানবলীল! সম্বরণ করেন। 
পরলোক গমনের পর কবীরের স্ায় শবদেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান- 

শিষ্যের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধ মীমাংসার জন্ত উহাদের 

মধ্যে এক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া শবদেহ দেখিতে চান। তাহার আজ্জায় মৃত 

* নাঁনকের লেহন! নামক একজন অতি গুরুভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর 

আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আছার নিদ্রা এমন কি নিজের প্রাগকেও অতি তুচ্ছজ্ঞান 

করিতেন। এক দিবস নানক কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নদী-ভীরে পাদচারণা 

করিতেছিলেন। তীহার! দেখিলেন, নদীবক্ষে বন্্াচ্ছাদিত একটা শব ভাসিয়া 

যাইতেছে । নানক এ আচ্ছাদিত শবটা শিষ্যবর্গকে দেখাইয় বলেন, “তোমাদিগের 

মধ্যে এমন কে আছে, এ গলিত শবটাকে ভক্ষণ করিতে পারে ?”” গুরুর মুখ হইতে 

এই কথ। নিঃসরণ হইবামাত্র লেহন! তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়! শবের নিকট যাইতে 

যাইতে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শবের কোন স্থান হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব?” 

নানক তাহাকে শবের পদদ্বয় হইতে ভক্ষণ করিতে বলেন। লেহন এ বস্ত্াচ্ছাদিত 

শবটাকে তীরে তুলিয়া! তাহার আচ্ছাদনথানি খুলিবামাত্র দেখিলেন, একটা পাত্রে 

উত্বম ভক্ষ্দ্রব্য রহিয়াছে । ননক লেহনার কাধ্যে সন্তুষ্ট হুইয়। লেহনাকে নিজ 

অঙ্গমদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাকে “অজদ” নাম প্রদান করেন। অঙ্গদই গুরুর আমন 

গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচন৷ করিয়া, সমাধি সময়ে তাহাকেই গুরুপদ প্রদান 

করিয়া যান। 



গুরু নানক । ২০৭ 
শস্সি। ৯ পিপিপি সস শী 

দেহের আচ্ছাদন-বন্ত্র উত্তোলন করায় কেহই শবদেহ দেখিতে পাইলেন 

না। তখন শিষ্েরা বিশ্ময়াপন্ন হইয়া শব-আচ্ছাদন-বন্ত্রধানিকে দ্িখণ্ড 
করেন ও আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। এর স্থানে অগ্ঠাপি 

নানকের সমাজগৃহ বর্তমান আছে। তথায় প্রতি বংসর একটী করিয়! 

মেলা হইয়৷ থাকে । গুরু নানক শিষ্দিগকে যে সকল উপদেশ দিয়া-. 

ছিলেন, শিষ্যের! তাহা সংগ্রহ করিয়া “আদ্লিগ্রন্থ” এই নাম প্রদান 

করেন ও উহাকে গুরুর স্তায় ভক্তি করিয়া থাকেন। 

আদিগ্রন্থে নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুক্ত গাত, জপজী, সোদররে- 

রাস, কীন্তিসোহিলা, আশাকিবার, ভেগকী-বাণী, প্রাণসাংলি প্রভৃতি 

কতকগুলি বিভাগ আছে। আদিগ্রন্থে নানকের রচিত উপদেশ ও গান 

ব্যতীত কয়েকজন গুরু ও কয়েকজন ভক্তেরও রচনা! আছে । শিখ ধর্মমা- 

বলম্বীদিগের ধন্মগুর দশ জন। ১ম-গুর নানক *। ২য-_নানকের 

শিষ্য অঙ্গদজী। ৩র-_অঙ্গদের শিষ্য অনরদাস। হর্থ__অনরদাসের-শিষ্য 

ও জাঁনাতা রামদাস। ইনিই অমুতসরের “গুরুদরবারের” প্রতিষ্ঠাত। ৷ ৫ম 

_রামদাসের পুত্র অজ্ঞুন। ইনি গুরু নানক ও অন্ান্ত গুরুদিগের উত্তি 

ও রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ কির *গ্রন্থ সাহেব বা আদিগ্রন্থ” প্রস্তুত করেন। 

৬ষ্-_অজ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ। ইনিই শিখদিগের মধ্যে মুলমানদিগের 
সহিত যুদ্ধার্থে প্রথম হলবার ধারণ করেন। ৭ম--হরগোবিন্দের পুত্র হর- 

রায়। ৮ন-হররায়ের পুত্র হরকিষণ। ৯ম--তেগবাহাছ্ুর। ইনি ভষ্ঠ 

গুরু হরগোবিন্দের ভ্রাতা । ১ম--তেগবাহাদুরের পুত্র গুরুগোবিন্দ। 
০সপে্পীপা শিপ পপ 

* নানকের নুভন ধর্মমত শ্রবণ করিয়। ধাহীর! তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তিনি ঠাহাদিগকে শিখ নামে অভিহিত করেন। বোধ হয়, শিষ্য শবের অপত্রংশে 

"শিখ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। নানক শিব্য-সম্প্রদায় স্বাপন করিয়া! তাহার কর্তা 

হইয়া "€রু” উপাধি গ্রহণ করেন । সেই অবধি তিনি গুরু নানক বলিয়। বিখ্যাত হন। 



২০৮ জীবনী- গ্রহ । 

ইনিই শিখ জাতিকে যোদ্ধাজাতিতে পরিণত করেন। ইহার পরে আর 
উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় গুরুপদ উঠিয়া যায় । | 

“জপজী”, আদিগ্রস্থের শিরোভাগ বলিলেই হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা 
যেরূপ গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিখের| সেইরূপ 
জপজীর কতকটা অংশ প্রত্যুষে পাঠ না! করিয়া সংসারকর্মে প্রবৃত্ত হয় না । 
জপজীর সকল পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। নমুনাস্বরূপ এইস্থলে 

জপজীর কয়েকটা! পদ “সাহিত্য-সংহিতা” হইতে উদ্ধত করিয়! দিলাম, 

“সাচা সাহেব, সাচা নাউ, ভাথ্য়া ভাউ অপার, 
আথৈ মংগ্গে দে দে দাত করে দাতার । 

ফের কি আগে রখিয়ে, জিত, দিসৈ দরবার ? 

মু কি বোলন বোলিয়ৈ, জিত, স্ুন ধরে পিয়ার, 

অমৃত বেলা! সচ. নাউ বড্ডিয়াই বিচার । 

করমী আবৈ, কপ্ড়া নদরী মোখ দুয়ার । 
নানক, এবৈ জানিয়ে সভ. আপে সচিয়ার ॥” 

অর্থ,_-পরমাত্ম! সত্যন্বরূপ, তাহার নাম সত্য এবং তীহার ভাব 

অনস্ত। তাহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা! করিতেছে, সে তাহা প্রাপ্ত 

হইতেছে । কোন বিষয় তাহার সম্মুখে রাখিলে, অর্থাৎ কি কার্য করিলে, 

সেই পরমাত্বার সাক্ষাৎ পাওয়। যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলিতে- 

ছেন যে, পরমাত্মার মহিমা যাহ! শুনিতে ভাল লাগে, তাহা মুখে বর্ণন। 

করিবে? অতি প্রত্যুষে তাহার সতানাম এবং মহিমার বিচার করিবে; 
কর্মঘারা জীব পঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্তুকে লক্ষ্য 
করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমি অর্থাৎ দরষ্ট 
সত্য এবং দৃশ্তও সত্য বলিয়া বৌধ হয়। 



গুরু নানক। ত্ঞ্জ 

তীরথ, নীবা, জে তুদ্ ভাবা, বিন ভানে কি নাই করি। 

জেতী সিরসঠ, উপাই বেথা, বিন কর্মা কি মিলে লই। 

মত বিচ রতন্, জবাহার মাণিক, | 

যে ইক গুরীকী শিখনুনী, গুর। ইক দেহি বুঝাই। 

সভন্ জীয়াক! একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই । 

অর্থ,--পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্থে কেহ স্নান করিতে সক্ষম 

হয় না) অনুভব ভিন্ন এ তীর্থ লাভ করিবার অন্ত উপায় নাই। যত" 

প্রকার জীব স্থ্ট হইয়াছে, তাহার আত্মকর্শী ভিন্ন পরমাত্মার সহিত 

মিলিত হইতে পারে না। সকল মন্তুয্যর ভিতরে জ্ঞানরূপ মণিমাণি- 

ক্যাদি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সদ্গুরুর কৃপা দ্বারাই জ্ঞানরূপ রতি 

লাভ হয়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত 

কর! যায় না) বদ্গুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্ম। 

যে, সকল জীবের একমাত্র "দাতা, তাহা কথন ভূলিব না । 

ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ, ক র্ ৃ 

পানি ধোতে উততরদ্ খেহ, 

মুত পলিতী কাপড় হোই, 

দে সাবুন লইয়ে উহ ধোই। 

ভরিয়ে মতি পাপা কে সঙ্গ, 

উহ্ ধোপে নাৰ কে রঙ্গ। 

পুন্নী পাপী আখন নাহ, 

কর কর করনা লিখনে জাহ, 

আপে বীন্ধি আপেহি খাহ,, 

নানক, হুকমী আবে জাহ.॥ 

জী-_১৪ 



২১* জীবনী-সংগ্রহ। 

অর্থ,_হন্ত,পদ এবং শরীরে ময়ল! লাগিলে জলের দ্বার! ধৌত করিলে 
ময়ল! দূর হয়। বিষ্ঠা এবং মুত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানের 
দ্বারা ধুইলে উহাদের মল ধৌত হইয়া ষায়। পাপের দ্বারা যদি মন পরিপূর্ণ 
হয়, অর্থাৎ অবিদ্ভার দ্বার! ষদি লোকে ভ্রমে আবৃত হইয়া থাকে, তাহা 

হইলে পরমাত্মার নামের দ্বারা, অর্থাৎ নামরূপী অনুভবের দ্বার৷ মলিনতারূপ 
ভ্রম এবং সংশয় দূর হয়। পুণ্যবান্ এবং পাপী বলিয়৷ কোন ব্যক্তি নাই; 
অবিষ্তার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বলিয় ছুই প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হ্ইয় 
থাকে প্র ভ্রমকে যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়! গ্রহণ করে, তাহার নিকট উহা 

পাপ কিন্বা পুণ্য বলিয়! গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্ম করিয়। থাকে এবং 

নিজেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। নানক বলিতেছেন যে, 

পরমাত্বার আদেশানুদারে লোকে সংসারে এ ভ্রান্তিবশতঃ যাতায়াত 

করিতেছে। 

নানকের রচিত “সোদররে-রাম” সায়ংকালে এবং “কীত্তি-সোহিলা” 

শয়নের পূর্বের পাঠিতব্য। *ভোগকী-বাঁণীতে” ভগবানের স্তোত্র ও কতক- 
গুলি উপদেশ আছে। পপ্রাণসাংলি” গ্রন্থে অনেক বিষয়ের বিধি ও 

নিষেধের কথা আছে। 
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হরিদাস সাধু কোন্ দেশীয় লোক, কোথায় ইহার জন্ম, বাল্যাবস্থাই 
বা ইহার কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ কেহুই 
অবগত নহেন এবং আমরাও এ পর্্ত্ত তাহ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

'তবে এরূপ গুনিতে পাওয়া যায় যে, হরিদাসের প্রধান শিষ্য রামতীর্থ 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট বলিয়াছিলেন, হরিদাসের জন্ম মহারাই্রীয 

দেশে। যে সময়ে ইহার বয়ক্রম ১৬।১৭ বৎসর, সেই সময়ে ইহার বাটার 
সন্নিকটে একজন মহা! যোগীপুরুষ আসিয়! তাহার আসন-প্রতিষ্ঠা করেন। 

পুর্বজন্মের হুকৃতিফলে হরিদাস এ সাধুর নিকট দীক্ষিত হন, এবং 

কিছুদিন এ গ্রামে থাকিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দীক্ষাগ্তরুর সহিত 
প্রস্থান করেন। ইহার মাতা-পিত1, আতীয় স্বজন ও বন্ুবর্গের| বিস্তর 

অনুমন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহার সাক্ষাৎ পান নাই। এরূপ 

কথিত আছে যে, এ সময়ে হরিদীস গুরুর সহিত পর্বত-গুহায় বসিয় 

যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। 

এই ঘটনার বহুকাল পরে হরিদাসকে পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃত- 
সহরে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইনি তথায় আপন শিষ্যদিগকে যোগবল 

দেখাইয়াছিলেন। হরিদাসের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেকেই 
স্তস্তিত হন এবং লোকপরম্পরায় তিনি পঞ্জাব-অঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ 

যোগী বলিয়। বিখ্যাত হন। নুধিয়ানার মেডিকেল টপোগ্রাফির 
উপসংহারে ডাক্তার ম্যাক্গ্রেগর হচার কতকগুলি চাক্ষুষ ঘটনা 
প্রকাশ করেন। 
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হরিদাস কঠোর পরিশ্রমে যোগাত্যাস করিয়া! সিদ্ধ হন। তিনি 

অনাহারে ও অনিদ্রীয় ছয়মাস কাল মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত থাকিলেও 

জীবিত থাকিতেন। ১৮৩৫ খুষ্টাব্দের মার্চ মানের প্রথম তারিখে ইনি 
পঞ্জাবের অন্তর্গত জেসল্মির নামক স্থানে মৃত্তিকা-মধ্যে সমাধিস্থ হন । 

এঁ সময়ে লেফ্টেনাণ্ট বৈলো৷ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 
“হরিদাস যে গর্তের মধ্যে আসন-বন্ধন করিয়। বসিয়াছিলেন, তাহার 

পরিমাণ ছুই হাঁত দীর্ঘ, দেড় হাত প্রস্থ ও ছুই হাত গভীর। পাছে 
কোন কাটাদিতে তাহার শরীর দংশন করে, সেইজন্য উহার 

চতুর্দিকে রেসমী বন্ত্রের ছারা মোড়া ছিল। হরিদাস আসন-বন্ধন 

করিয়! সমাধিতে বসিলে, শিষ্যরা তাহাকে কয়েকথণ্ড গেরুয় বস্ত্র 

দ্বারা আবৃত করিয়া চতুর্দিকে সেলাই করিয়। দেয়, পরে গহ্বর-মধ্যে 
বসাইয়। দিয়! ছুইখণ্ড বৃহদাকার প্রস্তর সমাধিগর্তের উপর অতি 
দৃঢ়ভাবে আটিয়া দেয়। পাছে ইহার মধ্যে শিষ্যদের কোনরপ প্রবঞ্চনা 

থাঁকে, ইহা মনে করিয়া জেসল্মিরের রাজ! মহারাওলের মন্ত্রী ঈশ্বরীলাল 
এ প্রস্তরের উপর মৃত্তিকার লেপ দেওয়ান ও গৃহের দ্বার প্রস্তর দিয়া 

গাথাইয়া দেন, এরূপ করিয়াও তিনি নিঃসন্দেহ হন নাই। পাছে 
শিষ্যেরা অন্ত কোন উপায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেইজন্য তিনি এ 
গৃহের চতুর্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দেন।” 

এইরূপে হরিদাস মৃত্তিকামধ্যে একমাসকাল প্রোথিত থাকেন। 
১লা এপ্রেল হরিদাসকে উঠাইবার দিন নির্দিষ্ট ছিল, সুতরাং এ দিবস 

বছ দেশদেশীস্তর হইতে লোকজন আসিয়। সমাধিস্থানে উপস্থিত 
হইতে লাগিল। ইশ্বরীলাল সমাধি-মন্দিরের চতুর্দিক পরীক্ষা করিয়া 
গ্রথিত প্রস্তর ভাঙ্গিতে হুকুম দেন। প্রস্তর ভাঙ্গিয়৷ দরজা খোলা 

হইলে ঈশ্বরীলাল পুনরায় গহ্বরের উপরিস্থ প্রস্তর পরীক্ষা! করিয়া 
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দেখেন; কিন্তু কোনরূপ সন্দেহের চিন্ব প্রাপ্ত না হইয়! যোগীকে গহ্বর 
হইতে উঠাইবার অনুমতি প্রদীন করেন। ঈশ্বরীলালের অনুমতি পাইয়া, 

শিষ্ের প্রস্তর সরাইয়া ফেলে ও দেখে যে, যোগী পূর্ববাবস্থার স্যায় 

বসিয়া আছেন। তীহাকে গহ্বর হইতে তুলিয়া তাহার গাত্রস্থ গৈরিক 

বন্্র খুলিয়৷ দেওয়! হইলে, সকলে দেখিলেন, সংজ্ঞাহীন হরিদাসের চক্ষু 

মুদ্রিত, হস্তপদাদি কুঞ্চিত এবং দত্তের সহিত দত্ত সংযুক্ত। এ সময়ে 

হরিদাসের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, 

হরিদাস ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু শিষ্েরা কয়েক ঘণ্টকাল 

সেবাশুশ্রা করিবার পর, তাহার শুধদেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার 

হইল, ক্রমে ক্রমে তাহার হস্তপদাদি নড়িতে লাগিল; তিনি চ্ষুরুত্মীলন 

করিলেন, কিন্তু দুর্বলতার জন্য উঠিয়া দীড়াইতে পারিলেন ন|। হরিদাসের 
শুফদেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং তাহার 

অসাধারণ যোগবল দেখিয়!, ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া, কি হিন্দু, কি মুসল- 
মান, সকলেই তাহার উদ্দেশে মস্তক নত করিতে লাগিল। 

হরিদাসের অদ্ভূত ক্ষমতার বিষয় জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায়, 

মহারাজ রণজিৎ সিংহ উহ! স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্ত এঁ সাধুকে 

লাহোরে আনয়ন করেন। সাধু রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ তাহাকে সমাধিস্থ হইতে বলেন। রাজাজ্ঞা অবমাননা 

কর! উচিত নয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাহার কথায় স্বীকৃত, 
হন। রাবী নদীর কুলে, “সার্দীর গওলাসিংহ-ভরণীয়াওয়ালা” নামক 

স্ুরম্য উদ্যানে সমাধির স্থান নির্দিষ্ট হয়। সমাধির নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত 

হইলে, হরিদাসকে উক্ত বাগান-মধ্যে প্রাচীর-বেষ্টিত বারদারী স্থানে 
লইয়! যাওয়া হয়। এ সময়ে তথায় মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাহার পুত্র 
কোরক দিংহ ও পৌন্র নবনেহল সিংহ, এবং সের সিংহ, স্থচেত সিংহ, 
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হীরা সিংহ, জেনারেল ভেঞ্চুরা, রাজা ধ্যান সিংহ, রণজিৎ সিংহের 

থাজাঞ্জি বলরাম মিশ্র প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্যমান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত 

হন। হরিদাস সমাধির পূর্বানুষ্ঠান শেষ করিরা! মহারাজ রণজিৎ 

সিংহকে এই কথা বলেন যে, “মহারাজ! আমাকে চল্লিশ দিবসের পর- 

দিনেই যেন মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করা হয়।” মহারাজ তাহাতে 

হ্বীকৃত হইলে, হরিদাস যোগাবলম্বন করিলেন। যোগাসনে বসিবার 

অল্পক্ষণ পরেই ইহার বাহজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। তখন রণজিৎ 

সিংহের আজ্ঞায় বলরাম মিশ্র হরিদাসকে একটী কাষ্টের সিন্ধুকের মধ্যে 

রাখিয়া চাবিবন্ধ করিয়! দেন। এ সিন্ধুক পূর্কোল্লিখিত বারদ্বারীর মধ্যে 

গর্ত থনন করিয়া পুতিয়া রাখা হয়। এত করিয়াও মহারাজের সন্দেহ 

মিটিল না। তিনি এ সমাধির উপর ষব বুনিতে, বারদ্বারীর দ্বারদকল 

ইঞ্টক দ্বারা গাঁথাইয়া গৃহের চতুর্দিক বন্ধ করিয়া দিতে ও প্রহরী নিযুক্ত 

করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় হরিদাসকে উনচন্লিশ 

দিবস পর্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে রাখিয়া! চল্লিশ দিবসের মধ্যাহকাঁলে সমাধি- 

প্রাপ্ত হরিদীঁসকে মৃত্তিকা খনন করিয় উঠান হয়। যোগীকে উঠাইবার 

ূর্ব্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ, পলিটিক্যাল এজেণ্ট কাণ্তেন ওয়েড, 

ডাক্তার ম্যাক্গ্রেগর, ডাক্তার ম্যরে, জেনারেল ভেঞ্চুরা প্রভৃতি বু 

গণ্যমান্য ব্যক্তি এ স্থান পুঙান্থপুজ্ঘরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন? 

কিন্তু কেহই কোনরূপ সন্দেহজনক চিহ্ন দেখিতে পান নাই। বারদ্বারীর 

গ্রথিত প্রাচীর ভাঙ্গা হইলে সকলেই দেখিলেন, সমাধির উপর এক হস্ত 

পরিমিত বের গাছ জন্মাইয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিয়া! সিন্ধুক পরীক্ষা 

করিয়া সকলেই দেখেন যে, উহা! পূর্বের ন্যায় চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। 

মহারাজের অনুমতিক্রমে বাক্সের চাবি খোলা হইলে সকলেই দেখিলেন, 

হরিদাস পূর্বের স্তায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। রেসিডেম্দী সার্জন 
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ম্যাক্গ্রেগর ও ডাক্তার ম্যরে উভয়ে সাধুকে পরীক্ষা! করিয়৷ দেখিলেন 
যে, তাহার সর্বাঙ্গ শীতল এবং দেহে প্রাণ নাই; বুক পরীক্ষা করিয়া 

দেখিলেন, বুকে স্পন্দন শব্দ নাই। চোখের পাতা উপ্টাইয়৷ দেখিলেন, 

চোখে ঘোলা! পড়িয়া আছে। ডাক্তার মহাশয়ের! সমস্ত দেহ পরীক্ষা 

করিবার পর সবিম্ময়ে যখন বলিলেন, এ দেহ পুনর্জীবিত হওয়া! অসম্ভব, 
তখন সাধুর শিষ্যের! গুরুর চৈতন্যসম্পীদনের জন্ত) বিশেষ চেষ্টা করিতে 

লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল শুশ্রষা করিবার পর সাধুর জড়দেহে 
প্রাণের সঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি চক্ষুরুন্নীলন করিলেন, ছুই একটা 

কথা কহিতে লাগিলেন, এবং হস্তপদাদি নাড়িতে লাগিলেন। ডাক্তারের 
তাহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সংজ্ঞাহীন সাধু 
সং্তাপ্রাপ্ত হইলে মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাহার সম্মানের জন্য কয়েকটা 

তৌপধ্বনি করিতে আজ্ঞা দেন। ডাক্তার ম্যাকৃগ্রেগর তাহার পুস্তকে 

হরিদীসের বিষয় কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন, 
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হরিদাসের আর দুইটা অদ্ভূত ক্ষমতা! জন্মিয়াছিল। তিনি জলের 
উপর দিয়! হাটিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং যোগবলের দ্বারা শূন্তে 

অবস্থিতি করিতে পারিতেন। ইনি কত বয়সে এবং কোথায় 

দেহরক্ষ! করেন, তাহীর সবিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই; তবে 

_ এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একশত বংসরেরও অধিকার 

জীবিত ছিলেন। ) 
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১৩৭১ শকাবার অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে 
হুমতি ঠাকুরের ওরসে গৌরী দেবীর গর্ভে হরিদাসের জন্ম হয় হরি- 
দাসের বয়দ যখন ছয় বৎসর, সেই সময়ে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়, জননীও 

স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। নিরাশ্রয় বালক হরিদাস যবনের হস্তে 
পড়িয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই অনু- 
রাগের সহিত মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল্যকালেই তাহার 

ধরার প্রবল হইয়া, উঠে। হরিদাস, অদ্বৈতের ধন্মানুরাগের কথা 

| যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই স্থানে 
দেখেন, অদ্বৈত সমাধিস্থ হইয়! আছেন। হরিদাদ অদ্বৈতকে 

মগ্ন দেখিয়া রূপ ভাব পাইবার জন্য ব্যাকুল হন এবং তীহার সমাধি- 

ভঙ্গের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন। অদ্বৈতৈর সমাধি ভঙ্গ হইলে, 

হরিদাস বিনীত ভাবে তাহার নিকট ধ্শর্যাজ্তা করেন। অদ্বৈত প্রভু 
» প্রথমে তীহীকৈ ঘ্নেচ্ছ বলিয়। ধন্মদান করিতে অস্বীকার করেন, কিন্ত 

তাহার বিনয়, সরলতা ও ব্যাকুলত! দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তীহাকে হরিনাম 

মরেন । হরিদাস হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম 

মীম জপ করিবার জন্য তিনি কুনিয়। গ্রামের সন্নিহিত 

নির্জন ্বীনে একটা, কুটির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এ 
ও মধ্যে বসিয় একমনে হরিনাম জপ করিতেন। 

হরিদাস মুসলমান-ধন্্ম ত্যাগ করিয়! হিন্দুর ন্তায় হরিনাম করায়, 
স্থানীয় কাজী ইহার উপর অতিশয় বিরক্ত হন, এবং মুসলমান-ধর্শে 

পুনরায় আনয়ন করিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহার 
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সকল চেষ্টা বিফল হইয়! যায়। মুসলমান-ধর্্মে ইহাকে পুনরায় আনয়ন 

করিতে অসমর্থ হইয়া, কাজী সাহেব শাস্তির জন্ত হরিদামকে নবাবের 

নিকট প্রেরণ করেন। নবাব বাহীছুর কাজীর পরামর্শে হরিদাসকে 
বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। হরিদাস বেত্রাধাতে 

র্জরিত ও অচৈতন্ত হইয়া তূপতিত হুইলে, সকলেই মনে করিয়াছিল 
যে, হরিদামের আত্মা তাহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে । কাজী 

হরিদাসের অবস্থা দেখিয়৷ পাইকদিগকে এ দেহ তৃগর্ভে প্রোথিত করিতে 
বলেন। পাইকেরা হরিদাসকে গোরস্থানে লইয়া! গিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্থাপন 

করিবার উপক্রম করিতেছে, এরূপ সময়ে ইহার সংজ্ঞা হয়। পাইকেরা' 

এই সংবাদ কাজীর কর্ণগোচর করে। কাজী সাহেব, ও হনুয্ুকে 
কব্রস্থ করা ধর্মবিরুদ্ধ মনে করিয়া, উহাকে নদীর অবে ডিতিনসত্টরিতে 
আদেশ করেন। হরিদাস গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভাদিতে (হাদী, 
উঠেন। তিনি কাজীর ভয়ে. ভীত হইয়া, সপ্তগ্রামের * অন্তর্গত টাদপু 

« সপ্তগ্রামের নামোৎপত্তি বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, পুণ্যমলিলা ভাশীরতীর 
স্তায় এক সময়ে সরস্বতী আধ্যজাতির পরমারাধ্য তটিনী ছিলেন। সরঙ্বতী পশ্চিষ 

হিমালয় হইতে সমৃভ্ভূত হইয়। ব্রন্মলর দিয়! কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং তথ! 

হইতে পশ্চিম দিকে ্রস্িউ হইয়। সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হন। কাণ্যকুজাধিপতি 
রিযবস্তের সপ্তপু্র (১ম অসিত ২ রমণক, ওর ভপিস্ত, প্থ বরবান্, ৫ম (বরা, ৯৯ 

সবন, "ম ছ্যতিমস্ত ) সরম্বতী-তীরে বাহাদেবপুর, বাশবেড়িয়া, কৃকঃগুর, 

িজ্জ্বযূটা , এই সাতটা গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেদ বলিয়া 

উহাদের সমর বর্গ সপ্তগ্রাম হা শজপনিৎতী নদী এখন একটা সামান্ত পরঃগ্রণালী 

আকারে প্রবাহিত হইয়া আপনার উভয় তীরস্থ গ্রামগ্ুলিকে সংক্রামক রোগে জর্জরিত 
করিতেছে, পূর্ব্ে উহ! সামুদ্রিক পোতসফ্কলকে বক্ষে ধারণ করিয়া গর্বে নৃত্য করিত। 

সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের কেব্্রস্থল ছিল। 

ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার ভ্রমণ-কাহিনী নামক পু্তকে লিখিবার ইচ্ছা! রহিলঃঃ 
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গ্রামে, বলরাম আচাধ্যের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আচার্য্য মহাশয় 
অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন। তিনি হরিদাসকে পাইয়া, পরম গ্রীতির 

সহিত তাহীকে আপন বাসভবনে রাখিয়া দেন । ষে সময়ে হিন্দুসমাজ 

মুসলমানদিগকে অতি দ্বণার চক্ষে দেখিত; যে সময়ে মুসলমান হিন্দুর 

বাসগৃহে পদার্পন করিলে গৃহদেবত| হইতে সমস্ত গৃহসামগ্রী পর্ধ্স্ত অপবিত্র 

হইত, যে সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানসংস্পর্শে থাকিলে জাতিচ্যুত হইত, 
সেই সময়ে আচার্য মহাশয় কোনদিকে দৃকৃপাঁত না করিয়া প্রফুল্লিতান্তঃ- 

করণে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। 

হরিদাস ভক্তাবাসরূপ অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়! 

ঞ্রুরেন। তিনি নাম-রসে মাতোয়ার! হইয়৷ কখনও বা ছুই চক্ষে 
থপাত প্রদশন করিতেন, কখনএ বা প্রেমে বিগলিত হইয়া 

ঈন্মর্ঠার্ধ নৃত্য করিতেন। হরিদাসের ভাব-ভক্তি দেখিয়! গ্রামের 
“লোকেরা বলিতেন, বলরাম একটা পাগল পুষিয়াছে। 

এঁ সময়ে নবাবের তহশীলদীর গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ 
দাস, বলরাম আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি হরি- 
দাসের নাম-গানে বিমোহিত হইয়া আপন লেখাপড়া! সমস্ত ছাড়িয়া দেন। 
রঘুনাথের পিতা, রঘুনাথের এই আকশ্মিক পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি আপন 
কুলপুরোহিত বলরাম আচার্্যকে হরিদাসের অন্তরে বাসা নির্মাণ করিয়! 

দিতে বলেন। হরিদাস, তহশীলদারের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, 

তথা হইতে শাস্তিপুরে আিয়৷ ভাগীরধীব্র তীরে বাস করেন। প্রস্থানে 

হরিদ্রাস নবানগরাগে, প্রফুল্পমনে, উচ্চৈঃ্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেন। 

প্রত্যহ লক্ষাধিক হরিনাম জপ ন! করিয়! হরিদীস জলগ্রহণ করিতেন না। 

ইহার ভক্তি এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে মোহিত হইয়৷ সকলে ইহাকে ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা করিত। 



যবন হরিদাস। ২২১ 

জনৈক জমিদার, হরিদাসের সাধনায় বিদ্রোৎপাঁদনার্থ একদা 
রজনীযোগে তাহার কুটারে একটী ছুশ্চরিত্রা স্ত্রীলৌককে প্রেরণ করেন। 

প্র বেশ্া, কুটারে উপস্থিত হইলে, হরিদাস তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া! 
গর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে বলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও ইহার নামজপ 

শেষ হইল ন1। এ্বেশ্তা পুনরায় পরদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া 
উপস্থিত হইল এবং হরিদাসকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য তাহারই সন্নিকটে 
বসিয়৷ নামজপের অনুকরণ করিতে লাগিল। এঁ বারবিলাসিনী কয়েক 

ঘণ্টাকাল প্ররূপ করিয়া হরিদাসের প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া! গেল। 
অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া এ বারবণিতা পরদিন পুনরায় হরিদাসের 

কুটারে আইসে ও পূর্ববদিনের ন্যায় ব্যঙ্গ করিতে থাকে । ব্যঙ্গ করিতে 
করিতে কিছুক্ষণ পরে এ বারাঙ্গনা হারিনামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 
উঠে ও পূর্বকৃত পাপের আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়! তাহার ঠিকটি হরিনামে 

দীক্ষিত হয়। ৃঁ 

এই ঘটনার পর হরিদাস নবদ্ধীপে গমন করিয়া! বৈষ্ণবদিগের সহিত 

মিলিত হন। তাহার ভক্তি ও প্রেমে সাধু বৈষ্ণবগণ মোহিত হইয়া 
তাহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। চটৈতন্তদেব নীলাচলে গমন করিলে, 

হরিদাস তথায় গমন করেন, এবং সাধু বৈষ্ণব্গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া 
শেষ-জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। চৈতন্তদেবের তিরোভাবের পূর্বে 

হরিদাসের জীবনাস্ত হয়। হরিদাসের অস্তিম কালে চৈতন্তদেব সশিষ্য 

তাহার কুটার-প্রাঙ্গণে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করেন। হরিদাসও 

নামজপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। হরিদাসের জীবনাস্ত হইলে, 

চৈতন্তদেব শিষ্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কীর্তন করিতে করিতে 
তাহার শবদেহ সমুদ্র-তীরে লইয়া যান ও বানুকা-গর্ভে তাহার সমাধি 

করেন। 



সাধক রামপ্রসাদ। 

হালিসহরের অন্তর্গত “কুমারহট্র” বা কুমারহাট! গ্রামে ১৬৪০ হইতে 

১৬৪৫ শকের মধ্যে রামপ্রসাদ বৈষ্ভকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ষে 

স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এখন তাহার আর কোন চিন্ধ নাই, তবে 

তাহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসনের কিয়দংশ স্থান আজও বিদ্যমান 

আছে। 

রামগ্রসাদের পিতার নাম রামরাম সেন। * ইনি যতদিন জীবিত 

ছিলেন, ততদিন পুত্রের সংশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি 

অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, পারস্ত ও বঙ্ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন হইয়া- 

ছিলেন। গুন! যায় যে, তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময়েই অসাধারণ কবিত্ব 

শক্তি দেখাইয়াছিলেন। তন্্শান্ত্রের প্রতি ইহার বিশেষ দৃষ্টি থাকায় 
কৌলাচার ধর্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধ। ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন। রামগ্রসাদ 

জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার স্বরচিত পদাবলীতেই 
তীহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

* অনেকে রামপ্রসীদকে রামছুলাল সেনের পুত্র বলিয়। উল্লেখ করেন; কিন্ত 

তাহা! ঠিক নহে। ইহার প্রমাণ স্বনধূপ তাহীর বিদ্যানুনর হইতেই কয়েক স্থল উদ্ধত 

করিয়া দেখান হইল 

রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, 

সদা যারে সদয়া অভয়া। 

তৎমুত রামপ্রসাদে, কহে কোকন্দ গদে, 

কিঞিৎ কটাক্ষে কর দয়! ॥ 

(গণেশ বদন| | ) 



সাধক রামপ্রসাদ। ২২৩ 

অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের কোমল স্বন্ধে সংসারের গুরুভার 

পতিত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ বাধ্য হইয়৷ কলি- 
কাতায় চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। এরপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, 

সেই সময়ে রামপ্রসাদের বয়স ১৭1১৮ বৎসব মাত্র ছিল। তিনি কলি- 

কাতায় বা তশ্নিকটস্থ কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে মুন্ুরীর কার্ধ্ে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহার নিকটে কর্ম করিতেন, তাহা জানিবার 

উপায় নাই। এই বিষয়ে ছুইপ্রকার জনশ্রুতি আছে। কেহ বলেন, 
ভুকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্জ্র ঘোষালের নিকট, আবার কেহ বলেন, 

ছুর্ীচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা! 

ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, 

কীর্তিবাস তুল্য কীর্তি কই। 

দ্বানশীল দয়াবস্ত, শিষ্ট শান্ত গুণবস্ত, 

প্রন্ন। কালিক। কৃপাময়ী ॥ 

সেই বংশ-সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণবুত, 

ছিল কত কত মহাশয় । 

অনচির দিনাত্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, 

দেবীপুত্র সরল হাদয় ॥ 

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, 

সদা যারে সদয়া অভয় । 

প্রসাদ তনয় তার, কহে পদ কালিকার, 

কৃপাময়ী ময়ী কুরু দয়া ॥ 

( বিদ্যাস্থন্দর। ) 

এই সকল দেখিয়! বেশ অনুমান হয় যে, রামগ্রসাদ সেন কখনই রামছুলাল সেনের 

পুঞ্জ নহেন। রামছুলাল, রামগ্রসাদের পুত্র । 



২২৪ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 

হউক, তিনি কার্যে নিযুক্ত হইয়া অতি পরিশ্রমসহকারে কার্ধ্য করিতে 
লাগিলেন। রামপ্রসাদ প্রতিদিন আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া, কৈফিয়ৎ 

কাটিয়া, খাতার অবশিষ্ট প্রত্যেক স্থানে এক একটী ভক্তিরসাভিষিক্ত 
কালী-গুণান্থবাদ-পরিপূরিত পদ লিখিয়া রাখিতেন। রামপ্রসাদ অতি 

শিশুকাল হইতেই ধর্মভীরু ও কালীভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা কালীর 

ভাবে মোহিত হইয়া গাকিতেন। তাহার মনের ভাব স্বতঃই সুমধুর 
সঙ্গীতে ব্যক্ত হইত। বোধ হয়, সে সময়ে তাহার বাহজ্ঞান থাকিত না, 
সেই জন্তই তিনি হিসাবের পাঁকা খাতায় এরূপ করিতেন। এক দিবস 
তীহার উদ্ধতন কর্মচারী দেখিলেন যে, নির্বোধ মুহুরী খাতার মধ্যে গান 

লিখিয়া জমিদারের পাকা খাতা নষ্ট করিয়াছে। হিসাবের খাতায় 
গান লেখা দেখিয়া, তিনি অতিশয় বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
অনতিবিলম্বে এ মকল খাত তীহাদের প্রভূকে দেখাইলেন। প্রভূ খাতার 
প্রথম পৃষ্ঠাতেই রামপ্রসাদের এই গীতটা দেখিলেন,__ 

| “আমায় দাও ম! তবিলদারী; 

, আমি নিমকহারাম নয় শঙ্করী। 
পদ-রদুভাগার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥ 

ভাড়ার জিম্ম' যার কাছে ম!, সে যে ভোলা! ত্রিপুরারী। 
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা তবু জিন্মা' রাখ তারি ॥ 

অর্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি । 
_ আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী ॥ 

যর্দি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি ॥ 

_ প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি। 
ও পদের মত পদ পাই ত সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥” 
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প্রভূ এই গীতটা ছুই-তিনবার পাঠ করিয়৷ ভাবে গদগদচিত্ত হইয়! 

রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন। রামপ্রসাদ তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইলে 

তিনি প্রমাশ্রপূর্ণলোচনে কহিলেন, প্রামপ্রসাদ! তুমি অতি সাধু 

পুরুষ, তোমার আর পরাজ্ঞাবর্তী হইয়া! থাকিবার প্রয়োজন নাই। 
আমি তোমার মাসিক ত্রিশ টাক! বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলাম, তুমি 

তোমার ইচ্ছামত স্থানে থাকিয়া! স্থথে কালযাপন কর 1৮ 

এই ঘটন! হইতেই রামপ্রসাদের ভাবীজীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল। 

' যদি ধনম্বামী তাহার প্রতি গুণ-বিমূট়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহ! 

হইলে রামপ্রসাদের পরিণাম কি হইত? হয় তত্তাহার জীবন কেবল 
দুঃংখ-ভার বহনেই অতিবাহিত হইত এবং তাহার রসভাবময়ী লেখনী 
হয় ত কেবল খাত| লিখিয়াই ক্ষু্রমনে ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু গুণগ্রাহী 

প্রভুর সামাজিকতা ও বদান্তত।-গুণে তাহার মন চিরদিনের মত স্বাধীনতা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

রামপ্রসাদ বাটীপ্রত্যাগত হইয়! নিশ্চিন্তে অহরহ শ্তামা-গুণানুকীর্তনে 

অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিয়া করালবদন! 

কালীর সাধনা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে রামপ্রসাদের আয়বুদ্ধির আরও একটী উপায় হইয়াছিল। 

যাহাদ্দিগের কীর্তনাদি কোন গীতের প্রয়োজন হইত, তাহার! সকলেই 

তাহার নিকট রচন! করাইয়। লইয়া যাইত এবং কালীর ও কবির প্রণামী 

স্বরূপ নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিত। এ সময়ে রামপ্রসাদের যেরূপ 

আয় হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি অর্থপ্রিয় হইলে, সংসারের আবগ্তক 

ব্যয় নির্বাহ করিয়াও, অনায়াসে বিপুল ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু 

তিনি সে প্ররুতির লোক ছিলেন না। তাহার হাতে কিছু থাকিলে সন্মুথে 

দানোচিত পাত্র উপস্থিত দেখিলেই তাহাকে যথাসাধ্য দান করিতেন। 
জী-_১৫ 
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রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহ! ঠিক বলা যায় না। 

কেহ কেহ বলেন, অন্ুমান ১৬ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রামপ্রসাদ অপেক্ষা তাহার স্ত্রী অধিকতর 

সৌভাগ্যবতী ছিলেন ; কারণ তিনি প্রায়ই স্বপ্নযোগে শ্তাম৷ মায়ের সাক্ষাৎ 

লাভ করিতেন। রামপ্রসাঁদ একস্থলে বলিয়াছেন, 

“ধন্য দারা স্বপ্পে তার! প্রত্যাদেশ তারে। 

আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 

জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাঁদপদ্মে তব। 

কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥ 

ইস্থা হইতেই অনুমান হয়, তাহার স্ত্রী ভাগ্যবতী ছিলেন। 

কুমারহট্টগ্রাম মহারাজ। কৃষ্ণচন্ত্রের জমিদারীতুক্ত ছিল। এই গ্রাম 
ভাগীরথীর নিকটস্থ বলিয়! মহারাজ এইস্থানে এক ধর্ীধিকরণ ও বীযু- 
সেবনের জন্য একটা অট্রালিক নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। অবসরক্রমে 
তিনি এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। রামপ্রসাদের গুণরূপ প্রফুল্ল 

অরবিন্দ-বিনির্গিত ষশঃ-পরিমল, প্রশংসাসমীরণসহকারে চতুদ্দিক আমোদিত 
করায়, গুণগ্রাহী যশোরাশি নবদ্বীপাধিপতি রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয়ের 

মানস-মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, 
রাজ তাহার অসামান্ত গুণের বশবর্তী হইয়। মাসিক বৃত্তি নির্ধারণপূর্বক 
স্বীয় সভাসদ্গণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়া- 

ছিলেন; কিন্তু রামপ্রসীদের তাদৃশ বিষয়াকাজ্ষা না থাকায়, তিনি 

মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। মহারাজ 

কৃষ্ণচন্ত্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি কিছুমাত্র 
অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই কিন্বা ছুঃখিতও হন নাই; বরং তাহার 

গুণে মুগ্ধ হইয়! তাহাকে “কবিরঞ্জন” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, 
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এবং কবির উৎসাহবর্ধনের জন্য ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান 

করিয়াছিলেন। 

রামপ্রসাদ রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার গৌরব রক্ষার জন্ত, 

এই সময়ে “বিষ্যান্থন্দর" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এ গ্রন্থের 
পকবিরঞ্জন” নাম প্রদান করেন। মহারাজ কৃষ্চন্ত্র পুনরায় কুমারট্টরে 
আগমন করিলে, তিনি এ পুন্তকথানি তীহাঁর সমক্ষে পাঠ করেন।* 

রাজা, বিছ্যান্ন্র শ্রবণ করিয়া করিরঞ্জনের কবিত্ব শক্তির যথোচিত 

ংসা করেন। এইরূপে রামপ্রসাঁদের কবিকীন্তি প্রচার এবং কবিরঞ্জন 

বিদ্যান্ন্দরের জন্ম হয়। 

* 'বিদ্যা্নন্দর কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোলকপ্পিত কাব্য নহে। বররুচি-প্রণীত 

সংস্কৃত গ্রশ্থই ইহার মূল। সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ করিয়া প্রথমে শ্রীকবিবল্পত 

“ফাঁলিকামঙ্গল বিদ্যাহন্দর" নীম দিয়া গৌড়ীয় ভাষায় রচনা! করেন, তৎপরে প্রাণ 

রাম চত্রবর্তী এবং তাহার পর রামপ্রসাদ ও সর্বশেষে ভারতচন্জ ম্ব স্ব কবিত্বে- 

রচন! করিয়াছিলেন। 

“কালিকামঙ্গল বিদ্যনুন্দর* কবে রচিত হইয়াছিল দেখুন_- 

“্বস্দ্ধয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ । 
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন ॥ (১৫৮৮) 

শ্রীকবিবল্পত দ্বিজ রচিত আছিল। 

এই গ্রন্থ রামচন্ত্র প্রফাশ করিল ॥ 

আছিল অনেক লুপ্ত শব্ধ একে আর। 

শোধন পূর্বক পুনঃ হইল উদ্ধার ॥ 

বিদ্যান্রন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। 

তদস্তর কৃষ্রাম বিন! যার বাস ॥ 

তাহার রচিত প্রস্থ আছে ঠাই ঠাই। 

রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই ॥ 
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কুমারহট্ে অচযুত গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। 
তাহাকে সকলে আজু গৌঁসাই বলিয়া ডাকিত। ইহার ভ্রুত রচনাশক্তির 

ক্ষমতা ছিল। আজু গৌঁসাই রামপ্রসাদের যখনইঞ্ঞান শুনিতে পাইতেন, 
তখনই তিনি পরিহাস-রদিকতার সহিত তাহার উত্তর দিয়া রামপ্রসাদকে 

নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেইজন্ত কখনও 
কখনও উভয়কে একত্র করিয়া সেই আমোদ দেখিতেন। এক দিবস 

রামপ্রসাঁদ গাইতেছেন,_ 

এই সংসার ধোকার টাটী।. ও ভাই আনন্দ-বাঁজারে লুট ॥ 
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্ছি বাধু, শৃন্ঠে পাঁচে পরিপাটা ॥ 

প্রথমে প্রকৃতি স্থুলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি। 

যেমন সরার জলে হৃর্ধয-ছাঁয়।, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥ 

গর্ভে খন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটা । 
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাঁড়ী, মায়ার বেড়া কিসে কাটা ॥ 

রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটা । 

আগে, ইচ্ছান্ুখে পাঁন করে, বিষের জ্বালায় ছটুফটী ॥ 

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটা । 
ওমা, যাহ ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি যে পাষাণের বেটা ॥ 

“পরেতে ভারতচন্ত্র অনদধামঙ্গলে । 

রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥* 

অন্নদামঙ্গলের শেষে ভারতচন্ত্র লিথিয়াছেন,_ 

“বেদ লৈয়! খষিরসে ব্রন্ধ নিরূপিল। (১৬৭*) | 

“দেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা।” 

অতএব ইহাতে জান! যায় যে, ফালিকামঙ্গল রচন! হওয়ার ৮৬ বৎসর পরে অন্নদা- 

মঙ্গল রচিত হইয়াছে। 
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রামপ্রসাদের গান শুনিয়া, আজু গৌঁসাই এই গানটা গাইতে 
লাগিলেন, 

এ সংসার সুখের কুটি। 

ওরে খাই দাই আর মজা লুটি ॥ 

যার যেমন মন, তেমনি ধন, মন কররে পরিপাটি। 

ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥ 

ওরে, ভাই, বন্ধু, দারা, সত, পিঁড়ে পেতে দেয় ছুধের বাটী। 

তুমি ইচ্ছা! সুখে ফেলে পাশ! কাচায়েছ পাঁকা গুটি ॥ 
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া কোথায় যাবে মায়া কাটি। 
আমার মায়ের দোহাই দিয়ে, ধর্গে বাবার চরণ ছু”টি ॥ 

রামপ্রসাদ গাইতেছেন,-_ 
ডুব দে মন কালী বলে। 

হুদি-রদ্বাকরের অগাধ জলে ॥ 

রত্বাকার নয় শূন্য কখন, ছু'চার ডুবে ধন না! পেলে। 

তুমি দম সামর্থ্য একডুবে যাও, কুল-কুগুলিনীর কূলে ॥ 

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে। 

তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবষুক্তি মতন চাইলে ॥ 

কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে । 

তুমি বিবেক-হুলুদ গায়ে মেথে যাও, ছোঁবেন৷ তার গন্ধ পেলে ॥ 

রতন মাণিক কত শত পড়ে আছে সেই জলে। 

রামপ্রসাদ বলে বম্প দিলে, মিল্বে রতন ফলে ফলে ॥ 

আজু গৌসাই উত্তর দিতেছেন,_ 

ডুবিস্নে মন ঘড়ি ঘড়ি। 
দম্ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥ 
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একে তোমার কফে! নাঁড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি । 

তোমার হ'লে পরে জর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী ॥ 

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি । 

তুই ডুবিসনে মন ধরগে ভেসে, রাধা-গ্তামের চরণ-তরি ॥ 
রামগ্রসাদ গাইতেছেন,_ 

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী। 

কালীর চরণ কৈবল্য রাশি । 

সার্দ ত্রিশ কোটা তীর্থ, মায়ের ও চরণবাঁসী। 

যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্বশানবাসী । 

হ্ৃৎংকমলে ভাব বসে, চতুভূ'জা মুক্তকেশী। 

রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥ 

গোস্বামীর উত্তর,__ 

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী। 

ওরে সেথায় গিয়ে দেখবিরে তোর মেসে! আর মাসী ॥ 

ঘরে ব'সে থাকিস্ যদি, ধরবে তোরে যক্ষা কাশী । 

এই বেলা নে তল্পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি। 

রামপ্রসাঘ তান্ত্রিক মতাব্লম্বী সাধক ছিলেন, সুতরাং তিনি উপাসনার 

অঙ্গবোধে অল্প পরিমাণে সুরা-পান করিতেন, ইহাতে অনেকে তাহাকে, 

মাতাল বলিত। কিন্ত তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। এক দিবস 

তিনি পথিমধ্য দিয়। যাইবার সময়, কয়েক ব্যক্তির মুখে এই কথ! শুনিলেন 

যে, “ওরে মাতালটাকে পথ ছেড়ে দে।” রামপ্রসাদ ইহা! শুনিয়াই গাইতে 

আরম্ভ করিলেন,_ 

ওরে স্থরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে, 

মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে, 
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গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মমলা দিয়ে, মা, 

আমার জ্তান-্থড়ীতে 'চুয়ায় ভাটা, পান করে মোর মন-মাতাঁলে 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তার! মা; 

রামপ্রসাদ বলে এমন স্থরা! 'থেলে চতুর্বর্গ মেলে। 
রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শিদীবাদ গিয়াছিলেন। 

তথায় তিনি ভাগীরথী-বক্ষে নৌকামধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে 
নবাব সিরাজদ্দৌল! নৌকা করিয়া তীহারই নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। 

তিনি রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়! তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বীয় তরণীতে 

আনাইয়া গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান 

আরম্ভ করেন, তাহাতে নবাব বিরক্ত হইয়া রাজার নৌকায় যেরূপ গান 
হইতেছিল, সেইরূপ গান করিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া রাম- 

গ্রসাদ এমন সুন্দর শক্তিগুণ গান করিয়াছিলেন যে, তাহার করুণ-স্বরে 

নবাবেরও পাঁষাণ-হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। 

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসনা করিতেন। তিনি পঞ্চবটীর তলে 

পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তত করিয়া তাহাতে বসিয়া সাধনা বিরতি | এ 

আসন আজও বর্তমান। 

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 

যেগুলি অনেকে বিশ্বাস করেন, নিম্নে তাহার কয়েকটা প্রকাশ করিলাম। 
রামপ্রসাদ স্বহন্তে অন্পপাক করিয়া নৃমুগ্মালিনী কালিকাঁদেবীকে 

উৎসর্গ করিবামাত্র, তিনি শিবারূপ ধারণ করিয়! তাহার নিকটে আসিয়া 

অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এক দিবস রাম প্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে শ্তামীসঙ্গীত 

গান করিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্থে থাকয়! তাহার কন্য। জগদীস্বরী 

তীহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কথন সেই স্থান হইতে 
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চলিয়৷ গিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতেন না) তিনি পূর্বের ন্যায় 

বেড়া বাঁধিতেছিলেন। জগদীশ্বরী ফিরিয়৷ আসিয়া বেড়া! বীধা অনেক. 

হইয়াছে দেখিয়, কে দড়ি ফিরাইয়৷ দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তখন রামপ্রসাদ বলিলেন, “কেন মা! তুমিই ত দড়ি ফিরাইয়া দিতে 

ছিলে?” পিতার কথা শুনিয়া জগদীশ্বরী বলিলেন, “না, আমি বাড়ী 

গিয়াছিলাম।” তখন রামপ্রসাদ বুঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাহার 

কন্যারূপে দড়ি ফিরাইয়া দ্িতেছিলেন। 

এক দিবস রামপ্রসাদ গগ্গাঙ্সান করিয়া বাঁটাতে আসিয়৷ গুনিলেন 

যে, একজন স্ত্রীলৌক বহু দূর হইতে তাহার গান শুনিতে আসিয়াছেন। 

তিনি চণ্তীমগ্ুপে বসিয়া আছেন। রামপ্রসাদ চণ্তীমণ্ডপে গিয়৷ দেখিলেন, 

তথায় তিনি নাই, কেবল ছুইটী বালিক। খেলা করিতেছে। রামপ্রসাঁদ 

উহাদিগকে স্ত্রীলৌকটির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার! বলিল, “ই! একটা 

মেয়ে মান্ধুষ আসিয়াছিল, সে তোমায় কাঁশীতে গিয়া গান শুবাইতে বলিয়া 

গিয়াছে।” রামপ্রসাদ্দ বুঝিতে পারিলেন যে, কাশী হইতে স্বয়ং অরপূর্ণ 

ত্বীহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তখনই আর্জ বন্ত্ে 

মাতাকে সঙ্গে লইয়া “মন চলরে বারাণসী” ইত্যাদি গান করিতে করিতে 

কাশী-খাত্রা করিলেন। তিনি ব্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে সে রাত্রি 

অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রিতে অন্পপূর্ণ। তাহাকে স্বপ্নে এই জানাইলেন 
যে, প্রামপ্রসাদ! তোমায় আর এখানে আপিতে হইবে না, তুমি এ 

স্থানে থাকিয়াই আমায় গান গুনাও।” রামপ্রসাদ তাহাই করিলেন। 

কালী-কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও বি্ধান্থন্দর এই তিনথানি কবিরঞগ্জন 

রামপ্রসাদ প্রণয়ন করেন। এ তিনথানি পুস্তকের মধ্যে কালীকীর্তনই 
সর্ধবোত্কুষ্ট। কালী-কীর্তন পাঠ করিলে ভাবন্তজনের মনে যারপর- 

নাই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। 
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পে সপিসস্পিিস 

প্রাচীন লোকেরা বলেন, শ্তামাপ্রতিমার বিসর্জনের দিনে রামপ্রসাদ 

আপন পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে ডাকাইয়। "আজ মায়ের বিসর্জনের 

সহিত আমারও বিসর্জন হইবে,” এই কথা বলিয়া নৃতন কয়েকটা কালী- 
গুণগান রচনা! করিয়া গান করিতে করিতে প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 

করিতে লাগিলেন। তিনি গগ্গাতীরে গমন করিয়া, জলে নামিয়! 

“দক্ষিণা হয়েছে” গানের এই কথাটা বলিবামাত্র তাহার বরহ্ধরন্ধ, ভেদ 
হইয়া জীবনান্ত হইয়া যায়। 

কত বংদর বয়সের সময় যে রামপ্রসাদের জীবনাত্ত হয়, তাহা ঠিক 
জানিবার উপায় নাই, তবে অনুমান দ্বারা স্থির কর! যাইতে পারে যে, 

তিনি ৬*।৬৫ বংসর বয়সের কম দেহত্যাগ করেন নাই। 



শ্রীরামরু্জ গরমহংস। 

হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ ( বর্তমান নাম আরামবাগ ) মহকুমার 

কামারপুকুর গ্রামে ১২১৪ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীরামরৃষ্ 
জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার স্ত্েহে ও যত্ে রামকৃষ্খ সকল বাঁধাবিদ্ব 

অতিক্রম করিয়া অষ্টম মাঁসে পদীর্গন করিলে, স্পেহময়ী জননী অন্নগ্রাশন 

দিয়া আদর করিয়া, পুত্রের নাম গদাধর রাখেন। কিন্তু এ নাম 

পরিবারস্থ অন্ঠান্ ব্যক্তিদ্রিগের মনোনীত ন! হওয়ায়, উহার! & নামের 

পরিবর্তে "রামকষ৫” নাঁম রাখিয়া দেন। পঞ্চম ব্তসর উত্তীর্ণ হইলে 

রামকুষ্টের হাতে-খড়ি হয় ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাহাকে গ্রাম্য পাঠ- 

শালায় ভর্তি করিয়া দেওয়৷ হয়। লেখাপড়ায় রামক্ষচের তাদৃশ যদ 

ছিল না) তিনি পাঠে অবহেলা! করিয়া! অধিকাংশ সময়ই খেলা করিয়া 

বেড়াইতেন। গান বাজনায় ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামের 
মধ্যে বা গ্রামের বাহিরে যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্আখ্ড়াই, কৰি বা অন্ঠ 

কোনরূপ সঙ্গীত-চর্চা হইলে, বালক রামু তথায় গিয়া মনঃসংযোগের 

সহিত তাহ! শ্রবণ করিতেন। ই্হীর কোন বালাযমহচর ইহাকে বলিয়াছিল, 

প্ভাই! তোমার গল! বড় মিষ্টি, তুমি যদি একটা গান বল, শুনি।” 

সেইদিন হইতে রামর্জ নিজে সঙ্গীত সাধনা করিতে অভ্যাস করেন 

এবং কাহারও সাহায্য না লইয়! সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুন হইয়! উঠেন। 
রামরুষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয় দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং ধজনযাজন করিয়! অতি কায়ক্লেশে 
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ংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ইহার তিন পুত্র ও ছুই কন্তা। জ্যোষ্ 

রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্জ। রামকুমার সাংসারিক 

কষ্ট লাঘব করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর নামক স্থানে 

একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং বিদায়-আদায় প্রাপ্তির জন্ত ছাতু 
বাবুর দলে নাম লিখাইয়! রাখেন। 

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে থাকিয়া, রামকৃষ্ণের লেখাপড়ার সুবিধা হইল না 

দেখিয়া, রামকুমার শীস্ত্াত্যাসের জন্য ইহাকে আপন চতুষ্পাঠীতে আনয়ন 
করেন। শ্রী সময়ে ইহার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। এখানে 
আসিয়াও লেখাপড়ার প্রতি ইহার অনুরাগ জন্মে নাই, অতি সামান্য 

রকম যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা নিজের চেষ্টায় নহে, দাদ! মহাশয়ের 

ভয়ে। যদিও ইহার বিদ্যাভ্যাসে তাদৃশ আস্থা! ছিল না; কিন্তু মেধাশক্তি 
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইহার যথেষ্ট ছিল। কথকদিগের মুখে কথকতা শুনিয়া 
রামায়ণ, মহাভারত ও অন্তান্ত শান্ত্রাদিতে স্থপগ্ডিত হইয়াছিলেন। 

ইহার উপদেশগুলিই তাহার জাজল্য প্রমাণ। 

. পরমহংসদেবের বয়দ যখন ১৮ বৎসর, সেই সময়ে রামকুমার 

কলিকাতার প্রায় তিনক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানের কালী- 

বাড়ীতে পুজক-ব্রাহ্মণরূপে নিযুক্ত হন। মাড়বার-বংশীয়! রাণী রাসমণি 
১২৫৯ সালে প্র স্থানে ভাগীরঘী-তীরোপরি এক মনোহর উগ্ভান-মধ্যে 

মহাশক্তি কালীপ্রতিমা স্থাপন করেন ও বহু ব্যয়ে মন্দিরাদি নিশ্দাণ 

করাইয়। দেন। রামকুমার রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর পৃজায়। 

ব্রতী হইলে, ঝামাপুকুরস্থ টোল উঠাইয়া দিয়! কনিষ্ঠ সহোদর রাম- 

রুষ্চকে লইয়া! তথায় বাস করিতে থাকেন। এ সময়ে হুগলী জেলার 

অন্তর্গত জয়রামবাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যে্ঠা কন্যা 
শ্রীমন্তি সারদান্ুন্দরী দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন হম । 
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রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে প্রায় ২৩ বৎসর কাল মায়ের পুজার্চনাদি 

করিয়! মানবলীল! সম্ববণ করেন। রাণী রাসমণি ও তাহার জামাত 

মথুর বাবু রামকুমারকে পুত্রের স্তায় স্নেহ করিতেন। তাহার মৃত্যুতে 

মথুর বাবু অতিশয় ছঃখিত হইয়া তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের 

জন্য রামকৃষ্ণকে এ পদে অভিষিক্ত করেন। মহাঁশক্তির পৃজাসন্বন্ধে 
রামকষ্জর কিছুই জান! ছিল না; সুতরাং তিনি শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি অভ্যাস 
করিয়া নবোৎসাহে ও অকপট তক্তিতে মায়ের পূজা করিতে থাকেন। 

যৌবনকাল অতি ভীষণকাল। এ সময় জীবমাত্রেরই কাম- 

ক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়। থাকে । রামকৃষ্ণের হদয়রাজ্যে যে সময়ে 

রিপুগণ রাজত্ব করিতে আপিত, সেই সময়ে ইনি কূপাণহস্তা, লোল- 
জিহ্বা, মুও্মালা-বিভূষিতা, করালবদনা কালীর শরণ লইতেন; 

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা অপরাপর সাধকদিগের রচিত শ্তামা বিষয়ক 

গাঁন গাইয়া রিপুগণকে দমন করিতেন। কয়েক বংসর কাল এইরূপ 

ভাবে অতিবাহিত করিবার পর ইহার ষোগশিক্ষা করিবার ইচ্ছা 
জন্মে। নির্জন স্থান ব্যতীত যোগাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়া, ইনি 

উক্ত কালীমন্দির-সংলগ্ বৃহৎ উদ্যানের উত্তর পার্থে একটা ক্ষুত্র কুটার 

মধ্যে আপন বাসস্থান নিন্দিষ্ট করেন এবং উহার সন্নিকটে বহুশীখা- 

প্রশাখাবিশিষ্ট অতি পুরাতন পঞ্চবটা বৃক্ষের তলদেশে আসন প্রস্তুত 
করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ধ হন। যোগ-সাধনার পূর্বে ইনি একজন 

সীধকের * নিকট সন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। সন্যাসধর্শ গ্রহণের পর 

ইনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও আপনার অহঙ্কার নাশ করিবার জন্ম 

অশেষবিধ চেষ্টা করেন। কেহ কেহ বলেন, রামকৃষ্ণ এক হস্তে টাকা 

* কেহ কেহ বলেন, তোতাপুরী নামক একজন সাধুর নিকট সন্যাসধর্শ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। 
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সিসি পিপিপি সিপাসপিশিসসিসিসপিসপািপসিসপাসপিসপিসপাসস্পিস্পিসপিস্পিসপাস্পিসপিস্সিসপিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিস্পিসিসস্পিসপিন্পিস্পিস্পিস্পিিস্পিস্পিসপিস্পিসপিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিপিস্পসপিসপিস্পিসসপিস্পি 

এবং অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়৷ ভাগীরথী তীরে বসিয়া, এই বলিয়া 
ভয়ের তুলনা! করিতেন যে প্টাকাঁ! তুমি রূপার চাকৃতিবিশেষ ও 

জড়পদীর্থ, তোমার দ্বার! ঘরবাড়ী, গাড়ীজুড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়; কিন্ত 
সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না।” আর মাটাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেন, 

“মাটি! তুমিও জড়পদার্থ ; তোমা হইতে নানাবিধ শস্ত উৎপন্ন হইয়া 

বিক্রয়ের দ্বার ঘরবাড়ী, গাড়ীজুড়ি প্রভৃতি করিতে পারা যায়; তাহ'লে 
টাক! তোমাতে আর মাটাতে তফাৎ কি? তোমার ছারা 

সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না, আর মাটির দ্বারাও সচ্চিদানন্দ পাওয়া 

যায় না, অতএব তুমি আর মাটি একই পদার্থ। যদি তোমর! একই 
পদার্থ হইলে, তবে তোমাকে যদ করিয়া তুলিয়া রাখি কেন?” এইরূপ 

বিচার করিয়৷ তিনি টাকার মায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

কামিনী সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিয়া ইনি কামরিপুকে জয় 
করিয়াছিলেন । পন্ত্রীলৌক দেখিয়া বিশেষ সুন্দরী স্ত্রীর জন্য লোকে 
উন্মত্ত হয় কেন? স্ত্রীলোক কি কি উপাদানে গঠিত। কতকগুলি 
অস্থি, পঞ্জর, রক্ত ও মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ সকলের উপর 

বিবিধ বর্ণের চর্মের আবরণ দেওয়া মাত্র। মন! তুমিকি কামিনীর 
প্রতি আসক্ত হইতে চাও? অনেকে স্থন্দরীদিগের মুখ-চুম্বন করিয়া 
আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে ; কিন্তু এ মুখ কি, তাহ! একবার এই 

মাংদ ও চর্মববিহীন নরমুণ্ডের প্রতি লক্ষ কর দেখি, ইহাতে তোমার 

ওরূপ প্রবৃত্ত হয় কিনা? স্ত্রীলোকের স্তনদ্য় মাংসপিণ্ড বই আর 

কিছুই নয়। একস্থানে কতকটা মাংস রাখিয়া তাহাতে হস্তার্পন 

কর দেখি, তুমি কেমন তাহাতে স্থথান্ুভব কর? জননেক্দ্রিয় সম্বন্বেও 

শীরূপ, উহা ক্লেদ ও সূত্রে পরিপূর্ণ। লোকে মল-মূত্র দেখিলে কতই 

স্বণা করিয়৷ থাকে; কিন্ত তাহীদের বহির্গমনের পথের জন্য লালাগ্লিত | 
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সে পথ স্পর্শ করিতে ঘ্বণার পরিবর্তে আগ্রহ প্রকাশ করিয়৷ থাকে । 

লোকে তখন একবারও মল-মৃত্রের কথা ভাবিয়া দেখে না। মন! তুমি 

কখনই ঘ্বণিত পদার্থে লোভ করিও ন1।” 

রামকৃষ্ণের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া রাসমণির জামাত! মথুর বাবু 

ইহাকে কয়েকবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি কয়েকটা নবযৌবন- 

সম্পন্না, সুরূপা বারাঙ্গনা৷ আপনাঁর বাগন-বাটাতে আনাইয়া, যাহাতে 

রামকষ্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে, সেইমত কার্য করিতে বলিয়! রামকুষ্ণকে 

তথায় আনয়ন করেন ) কিন্তু রামকৃষ্চের মন কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। 

“লোৌকলজ্জার ভয়ে রামকৃষ্ণ এইকার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না_গোঁপনে 

কার্য করিতে বোঁধ হয় ইচ্ছ৷ আছে,” এইরূপ ভাবিয়! মথুর বাবু ইহাকে 

লইয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। মথুর বাবু কাশী, গা, বৃন্দাবন প্রভৃতি 

কয়েকটা তীর্থস্থান বেড়ায় যখন দ্েখিলেন, রা'মরুষ্ণের সম্কল্প অতি দু, 
তখন কলিকাতীয় ফিরিয়া আইসেন। 

এই সময়ে রামরুষ্খ কয়েকজন শিষ্য প্রাপ্ত হন। শিষ্যগণ তাঁহার 

মুখে নানাবিধ ধন্থোপদেশ শ্রবণ করিয়। সংসারের ভীষণ জাল সকল 

ভুলিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন। রামকৃষ্ণ রীতিমত পাঠাভ্যাস 

করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া শীল্ত্রালৌচন। করেন নাই, ভাষাজ্ঞান 
সম্বন্ধে ইনি একে বারে অজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু ইহার উপদেশ যিনিই 
স্ুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার এই অসাধারণ ক্ষমত! 

ছিল বলিয়াই, লোকে ইহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিল। ইহার 
অমৃতভুল্য উপদেশাবলী ক্রমে যতই প্রচার হইতে লাগিল, ততই 
শিষ্যসংখ্যাও বর্ধিত হইতে লাগিল। নব ব্রাক্ষধর্ প্রবর্তক কেশবচন্ত্র 
সেনও ইহার উপদেশাবলী পরম সাদরে গ্রহণ করিয়|! গিয়াছেন। 
নাট্যবিনোদ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্ব চরিত্রের বিষয় বৌধ হয় অনেকেই 
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অবগত আছেন। তিনি সংসারে পাপ বলিয়া একটা কিছু আছে, 

তাহ! বিশ্বান করিতেন না৷ এখন সেই গিরিশ বাবুকে দেখিলে আশ্চর্য 

হইতে হয়। এরূপ কত পাপী যে তাহার উপদেশে উদ্ধার হইয়। গিয়াছে, 

তাহা বল! যাঁয় না । 

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রবিবার ৫২ বৎসর বয়সে ভক্তকুল- 

চুড়ামণি রামকুষ্জ পরমহংসের আত্ম! নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য- 

ধামে গমন করে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইহার গলনালির মধ্যে 
একটী ক্ফোটক উদগত হয়। এ ক্ফোটক ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকায় 

বিষম যন্ত্রণা অনুভব করেন ; কিন্তু সে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও নিজমুখে ব্যক্ত 

করিতেন না। তরল বস্ত ব্যতীত অন্ত কোন দ্রব্ই তিনি আহার করিতে 

পারিতেন না; ক্রমে এরূপ হইয়! উঠিল যে, তরল বস্তও গলাধ:করণ করা 

দুষ্ধর হইতে লাঁগিল। আহার করিতে ন! পারায় শরীরও ক্রমে জীর্ণ- 

নীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শিষ্যমগুলী গুরুর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা 

দেখিয়া চিকিৎসার জন্য ইহাকে বাগবাজারে আনয়ন করেন, পরে 
সেখান হইতে বলরাম বাবুর বাটী ও তথা হইতে কাশীপুরের একটা 

সুরম্য উদ্ভান-বাঁটীতে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানেই ইহার জীবনাস্ত 
হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক পরমহংসের নিকট জ্ঞান ও" শাস্তিলাভের 

জন্য প্রায়ই যাতায়াত করিতেন পরমহংসদেবও উহাদিগকে যথেষ্ট 
ভাল বাসিতেন। যুবকবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ বাক্যা- 

বলী শ্রবণ করিয়া সংসার-সুথে জলাঞ্জলি দিয়! সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। 

তাহার দেহত্যাগের পর, প্রায় ১০১২ বৎসর ব্যাপিয়! সেই সাধুগণ সাধন, 
ভজন ও দেশপর্য্যটনে ব্যাপৃত থাকেন। তাহার! পরমহংসদেবের প্রিয়শিষ্য 

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বার] রীতিমত সঙ্ববদ্ধ হইয়! জনসমাজে ধর্প্রচার 
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করিতে প্রবৃত্ত হন। প্র সন্নযাসী-সজ্বের নাম “রামকুঞ্চ মিশন ।” রামকৃষ্ণ 

মিশন ভারতবর্ষে তিনটা “মঠ” স্থাপনা করিয়াছেন। একটা বেলুডে, 

একটী মায়াবতীতে ও একটা মান্ত্রাজে। 

কলিকাঁতার নিকটবর্তী, ভাগীরতীর পশ্চিমকূলে, হাবড়া জেলার 
অন্তর্গত বেলুড় নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে, জাহবীতটের উপ- 
রেই, স্বামী বিবেকানন্দ সন ১৩০৪ সালে একটা মঠ স্থাপন করেন। এর 

মঠে শ্রীরামরু্ পরমহংসদেবের অস্থি, পাদুকা, হস্তাক্ষর, প্রভৃতি নাঁন।- 

'বিধ স্বৃতি-চিহ্ন অতি যত্বে ও ভক্তিসহকারে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর 

শিবরাঁত্রর পর, পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে, উক্ত বেলুড় মঠে 

মহোৎসব হইয়। থাকে। 

এ মঠে নিয়মানুসারে প্রত্যহ পূজা-পাঠাদি হইয়া থাকে। কতিপয় 

ছাত্র এবং ব্রহ্মচারী মঠে বাস করিয়! ব্রহ্ষচর্ধয-পালন, চরিত্র-গঠন এবং 

বিগ্তাভ্যাস করেন; ইহাদিগকে এ সকল কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করা 

হয়। দেশ দেশান্তর হইতে মধ্যে মধ্যে সাধুসন্যাসিগণ আসিয়া তথায় 

দু'দশ দিনের জন্য আশ্রয়গ্রহণ করেন। সকল সম্প্রদায়েরই আগন্তক 

ধর্ম-জিজ্ঞানু দিগের প্রশ্ন, যথাসাধ্য মীমাংসা! করিয়া দেওয়! হয়। | 

কুমাযুন জেলার অন্তর্গত মায়াবতী নামক স্থানে “মায়াবতী অচৈতাশ্রম” 

মঠ স্থাপিত আছে। বেলুড় মঠানুযায়ী সকল কার্ধ্যই এই স্থানে হইয়া 

থাকে এবং তথায় যাহাতে বাঙ্গালিগণ যাইয়া উপনিবেশ করিতে পারেন, 

তাহার চেষ্টা করা হয়। 
মান্্রীজ মঠ, মান্দ্রীজ সহরে সমুদ্রতীরে কাস্ল কার্ণন (083015 

16701). নামক স্থপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে অবস্থিত। এ স্থানেও বেলুড় 

মঠের প্রণালী অনুযায়ী সমস্ত কাঁধ্য হইয়৷ থাকে। 
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এক ডুবে রদ্ধ না পাইলে রত্বাকরকে রত্বহীন মনে করিও না। 

ধৈর্ধ্যধারণপুর্ববক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার 

উপরে অবতীর্ণ হইবেই হইবে । 

এক ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়৷ ছুই হাত মাটি কাটিয়াছে, 

এমন সময়ে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া! বলিল, ভাই তুমি বৃথা পরিশ্রম 

করিতেছ কেন? ইহার নিম্নে জল পাইবে না--কেব্লই বালি বাহির 

হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া অপর এক স্থানে মাটি 
কাটিতে লাগিল। তথায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া! বলিল, ভাই এখানে 

পূর্ব্বে পুকুর ছিল, বৃথা কষ্ট করিতেছ কেন? কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে 
অগ্রসর হইয়। কাটিলে সুন্দর জল বাহির হওয়ার সন্তব, সে তৎক্ষণাৎ 

তাহাই করিল। তথায় অপর একজন আসিয়। আবার তাহাকে নিষেধ 

করিল। এইরূপে সে যত স্থান মনোনীত করিয়াছিল, একে একে সে 

সকল স্থানই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার পুকুর কাঁটা আর 

হইল না। ধর্মপথেও অনেকে এইরূপে নানা! বিদ্নে পড়িয়া সর্বস্ব হারাই 

ছেন। আজ যাহা বিশ্বাস করিলেন; বিপদে, পরীক্ষায় পড়িয়া কল্য 

তাহা -,।গ করিলেন এবং অবশেষে হয় একেবারে নাস্তিক হইয়া! পড়িলেন, 

নতুবা স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, এ জীবনে ধর্ম্মলাভ অসম্ভব । 

এক ব্যক্তি সমস্ত দিবস ইন্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া অবশেষে 

দেখিল যে, একবিন্দু জলও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, দূরে কতকগুলি 

গর্ভ ছিল, তাহা দ্বার সমুদয় জল বাহির হইয়৷ গিয়াছে। সেইন্বপ 
ধিনি বিষয় আকাঙ্কা, পার্থিব মান-সন্ত্রম, স্থখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি আসক্তি 

রাখিয়া উপাসনা! করিতেছেন, আজীবন উপাসনা করিয়া অবশেষে 

জী--১৬ 
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তিনিও দেখিতে পাইবেন যে, এ সকল আসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া তাহার 
সমুদয় উপাসনা! বাহির হইয়া গিয়াছে, তিনি যে মানুষ, সেই মানুষই 
পড়িয়া আছেন-__একবিন্দুও উন্নতি করিতে পারেন নাই । 

এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গতৃমি। লীলাময় হরি নানাভাবে এখানে 

সর্ধ্বদা লীলা প্রকাশ করিতেছেন। মাত যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুষি 
দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নান! পদার্থ দিয়া আমাদিগকে 

তুলাইয়৷ রািয়াছেন। সন্তান চুষি ফেলিয়! দিয়, মা বলিয়া চীৎকার 
করিলে, মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও 

যদি পার্থিব মমতাবিহীন হইয়! ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন 
করিতে পারি, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকটে উপস্থিত হন। 

প্রশ্ন হইল, গেরুয়া-বসন পরিধানের আবশ্তকতা কি? বলিলেন, 
গেরুয়া-বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। যেমন চটিজুত! 
ও ছিন্নবসন পরিধানপূর্বক রাস্তায় বেড়াইলে সহজে মনে দীনভাবের 

উদয় হয় এবং পেণ্ট লেন ও বুটজুতা পায়ে দিলে সহজে মনে অহস্কারের 

উদয় হয়; সেইরূপ গেরুয়া-বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার 

উপযোগী ভাব উপস্থিত হয়। | 

তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর; 

অপরকে তীহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও। বৃথা 
তর্কে কিছু ফল হইবে না- ঈশ্বরের কূপা হইলে সকলেই আপন আপন 

ভুল বুঝিতে পারিবে। ও 
অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রেরে আবশ্যক হয়) কিন্তু 

আত্মহত্যা সামান্ত একটা নরুণের ছার! সাধিত হইতে পারে। লোক- 

শিক্ষ| দিতে হইলে অনেক শান্্রপাঠ আবগ্তক হয় বটে; কিন্তু আপনার 

ধর্দলাভ সামান্ত জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে। 
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নষ্টা স্ত্রীলোক, মাতীপিতা প্রভৃতি সমুদয় পরিজন মধ্যে বাঁস করিয়া, 

এব্ং নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাঁকিয়াও তাহার মন যেমন 

উপপতির প্রতি আৰু থাকে; হে সংসারী মানব! তুমিও সেইরূপ 

মাতাপিত৷ প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া! সমুদয় কার্যে ব্যস্ত থাক; কিন্ত 

তোমার মনকে সেই হরির প্রতি আকুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিও । 

ধনীদিগের গৃহে দািগণ প্রভুর সন্তানসন্ততিদিগকে মাতার ন্যায় 

লালনপালন করিয়া! থাকে ; কিন্তু মনে মনে তাহারা নিশ্চয় জানে যে, এ 

সন্তানসন্ততিদিগের উপরে তাহাদের কোন অধিকার নাই। হে মানব! 
তুমিও তোমার সম্তানসন্ততিদিগকে যত্বের সহিত পালন করিও ; কিন্তু মনে 

নিশ্চয় ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে, এ সকল কিছুই তোমার নহে। 
মই, বাশ, সি'ড়ী, দড়ি প্রভৃতি নান! উপায় দ্বারা যেমন অট্রালিকার 

ছাঁদে উঠা যায়, সেইবপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। 
প্রত্যেক ধর্মই এক একটা উপায় দেখাইয়। দিতেছে । 

প্রশ্ন হইল, সংসার ও ঈশ্বর উভয় কাধ্য একত্রে কিরূপে সন্তবে? 

বলিলেন, একটা স্ত্রীলোক এক হস্তে টেকীতে চিড়া দিতেছে, অপর হস্তে 

সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া ছুগ্ধপান করাইতেছে, মুখে হয় ত পথের কোন 

লোকের সঙ্গে চিড়ার হিসাব করিতেছে। এইরূপে সে অনেক কাজ 
করিতেছে বটে; কিন্তু তাহার মনে মনে দৃষ্টি, যেন হস্তে টেকীটি পড়িয়া 

না যায়। সংসারে থাকিয়া সকল কার্ধ্য কর? কিন্তু দৃষ্টি রাখিও, যেন 

তীহার পথ হইতে দূরে না পড়িয়া যাও। 
'্্রীংএর গদীর উপরে বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার 

সে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ 

ধন্মকথা যখন গুনে, তখন ধর্মভীব প্রবল হয়; কিন্তু সংসারে প্রবেশ 

করিল মনের আর সে ভাব থাকে না। 
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সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পাঁন করিবার যোগ্য নহে। 

সকল স্থানে ঈশ্বর বর্তমান আছেন সত্য ; কিন্ত সকল স্থানে সমান ফল 

পাওয়া যায় না। 

ব্যাস্ের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু বাদ্বের সম্মুথে যাওয়া 
উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্ত কু-লোকের 

সঙ্গ কর! উচিত নয়। 

হাড়গিলা অতি উদ্ধে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার মন যেমন শশান, 

ভাগাড় প্রভৃতির প্রতি আকুষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ নাস্তিক-জ্ঞানীও 

অতি উচ্চ উচ্চ শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহার মন অসার পৃথিবীর 

ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়৷ থাকে । | 

অল্পবয়স্ক বালককে যেমন রমণ-মুখ বুঝান অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়া- 
সক্ভ, মায়ামুগ্ধ, সংসারী মানবকে ধর্্ের স্বর্গীয় সুখ বুঝান অসম্ভব । 

সকল পিষ্টকের এথেল এক তঙুল-চুর্ণে নিশ্লিত) কিন্তু পুর 

প্রভেদে পিষ্টক ভাল মন্দ হইয়া থাঁকে। সকল মনুষ্য এক আধারে 

নিশ্মিত বটে; কিন্তু আত্মার পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ রূপে 

পরিগণিত হয়। | 

জল ও দুগ্ধ একত্র রাখিলে উভয় মিশ্রিত হইয়া যায়, ছৃদ্ধের ভিন্নতা 

আর থাকে না । ধর্মপিপাস্ত্ নবীন সাধক, সংসারে সকল প্রকার লোকের 

সহিত মিলিলে আপনার ধর্মভাব হারাইয়া ফেলে, তাহার পূর্ক্বের বিশ্বাস, 
উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, সে কিছুই জানিতে পারে না। 

জল ও ছুগ্ধ, মিশ্রিত হইয়! যায় বটে) কিন্তু ছুগ্ধকে মাখনে পরিণত 
করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে, পারিলে, শতসহস্র বদ্ধ 

জীবের মধ্যে বাম করিলেও আর তাহার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না। 







ভক্তবীর বিজয়কুষ্জ গোস্বামী । 

১৮৪৭ খুষ্টাব্ের ঝুলন পূর্ণিমার দিনে নদীয়া জেলার অন্তর্গত 

উন্মুৎপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মাতুলালয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিত্রালয় শান্তিপুর; ইনি ঠাকুর আননদ- 
কিশোর গোস্বামীর ওরসজাত সন্তান এবং তাহার ভ্রাত। গোপীনাথ 

গোস্বামীর দত্তক-পুত্র ছিলেন। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে 

পাঠীভ্যাস করিয়া, পরে কলিকাত| সংস্কৃতি কলেজে আসিয়া ভর্তি 

হন। এ কলেজে নিয়মিতরূপ পাঠাভ্যাস করিয়া কাব্যশ্রেণী পর্যযস্ত 

উন্নীত হন। কাব্য-পরীক্ষায় উীর্ঘণ হইলে, উপাধিগ্রাপ্ত হইতে 
পারিতেন, কিন্তু তিনি উপাধির প্রয়াসী ছিলেন না । এ সময়ে ইহার 
কোন বন্ধু ডাক্তার অভাবে রোগের যন্ত্রণীয় কাতর হইয়া পড়ীয়, ইনি 

মনের আবেগে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়৷ মেডিকেল কলেজে আসিয়া 

প্রবেশ করেন। 

বাল্যকাল হইতেই ইনি অতিশয় ধার্শিক ছিলেন। যে কোন 

স্থানে হউক ন| কেন, ধর্গক্রান্ত কোনরূপ চর্চা হইলেই ইনি তথায় 

গ্রমন করিতেন। এখনকার স্ঠায় পূর্বে ব্রাহ্মধর্মকে কেহ নিন্দা করিত 

না) কারণ পূর্বে ব্রাহ্মগণ সাধকসম্প্রদীয়মাত্র ছিলেন। নিরাকার 

বন্ধের উপাসনাই তাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাজ! রামমোহন 
রায় এই সাধকসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীমৎ দেবেন্্নাথ ঠাকুর ইহার 

পোষণকর্তা। এই সম্প্রদায়ের সাজ-মন্দিরের নাম “আদি ব্রাহ্মনমাজ 

আদি ব্াহ্মমমীজে বেদ ও উপনিষদাদদির পাঠ ও ব্যাথ্যা গুনিতে অনেকেই 
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গমন করিতেন। গোৌসাইজীও ব্রাহ্মধর্মের আস্বাদন গ্রহণ করিবার 
জন্য নিয়মিতরূপে তথায় গমন করিতেন। ক্রমে মেডিকেল কলেজের 

পাঠ সাঙ্গ করিয়। ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিনা 

ভিজিটে দীনছুঃখী্দিগকে চিকিৎসা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 

যে সময়ে ইনি ঢাঁকায় ছিলেন, সেই সময়ে মহাত্বী কেশবচন্ত্র সেন 

বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্থের স্বতন্্ব আকার দিয়া ব্রা্গ- 
সমাজ গঠিত করিতে আর্ত করিয়াছেন। ত্রাঙ্গমাত্রেরই যাহাতে 

পরম্পর পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য জন্মে, তাহার জন্য তিনি ভারত- 

আশ্রম স্থাপিত করেন। এই আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম-পরিবারেরা 

একান্বর্তী হিন্দু-পরিবারের স্যার বাস করিতেন। ষে স্থানে এখন 

সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ স্থানের পূর্বের অট্টালিকায় তখন 
ভারত-আশ্রম ছিল। কেশবচন্্র নৃতন আকারে ব্রাঙ্গধর্থের স্থষটি 
করিতেছেন শুনিয়], গৌঁসাইজী ঢাঁকা ছাঁড়িয়। সপরিবারে ভারত-আশ্রমে 

আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

এদিকে কেশব-প্রচারিত নবধর্ম্মের আঁবি9ভাবে আদি ব্রা্গসমাজে 

হুলশ্কুল উপস্থিত হইল। কেশবের তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। অনেকেই 

আদি ব্রাহ্মগসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের দলে আসিয়৷ মিলিতে 

লাগিল-_অনেকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া 
পড়িল। কেশবের বাটী সর্বদা লোকে লোকারণ্য। কেশব বাবু জন- 
কোলাহল আর সহা করিতে ন৷ পারিয়৷ নির্জনে থাঁকিবার জন্য বেল- 

ঘরিয়ার নিকটস্থ একটী উদ্যান-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
তাহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। অচিরে নির্জন স্থান ব্রাহ্ম নর- 

নারীতে পূর্ণ হইতে লাগিল। এ সময়ে ব্রাহ্ম নরনারীরা তাহাকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া মানিত। এই হিড়িকে পড়িয়৷ গৌঁসাইজীর শ্বাশুড়ী 
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ওন্ত্রী একদিন ভারত-আশ্রম হইতে কেশব-কাননে গিয়াছিলেন। যে 

সময়ে ইহারা শকটে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে গৌসাইজী 

বাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন ও কেশব-কাননে যাঁইতে নিষেধ 

করেন। তখন ব্রান্মেরা কেশবের নামে এতই উন্মত্ত যে, গৌসাই- 
জীর বারণ শুনিয়া ইহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিয়া! উঠিলেন, "আমি 

গাড়ী হইতে নামিব না) আমি তোমীয় ত্যাগ করিতে পারি, তবু গুরু 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না।” মায়ের কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রীও 

বলিলেন, “আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তবু গুরু পরি- 

ত্যাগ করিতে পারিব ন11” ইহাতেই বুঝিয়া লউন, সে সময়ে কেশব, 
বাবুর কিরূপ প্রভাব ছিল। 

কেশব বাবুর ব্রাহ্মধর্্ম প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মদমাজ ছুই ভাগে 

বিভক্ত হইয়া! যার। কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় 
ত্রাঙ্মদমীজ * নামে খ্যাত হয়। এই ব্রাহ্মধর্মমন্দিরে প্রথম উপাসনার 

দিবস অনেক ব্রাহ্মণ আপনাদিগের উপবীত পরিত্যাগ করিয়া কেশব 

প্রচারিত নবধর্ম্ের দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৌসাইজীও সেই সময়ে 

আপন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

ইংরাজী ১৮৭১ সালে কেশব বাবুর লোকপ্রিয়তা চরমসীমায় উঠিয়া 
ধীরে ধীরে নামিতে আরম্ভ করে। কুচবিহারের মহারাজার সহিত 

কেশব বাবুর কন্ঠার বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা 

গোলযোগ বাধিয়। উঠে এবং  গোলযোগের ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্গ- 
সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ষায়। কেশব বাবুর দল ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্ম-সমাজ নামে আখ্যাত রহিল এবং তাহার বিরোধিগণ সাধারণ 

_.* এই সমাজ সেছুয়াবাজার ছাট ও আমহাষ্'ই্রটের সংযোগ স্থলের সন্নিকটে 
আজও বিদ্যমান আঁছে। 
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ব্রাহ্মসমাজ * নামধারণ করিলেন। বিজয়কষ্চ গোস্বামী, শিবনাথ 

শাস্ত্রী, ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি এই সমাজের 

নেত হইয়া স্ুশৃঙ্খলে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিজয়কুষ্ণ ্রাহ্মধর্ম্ের 

উন্নতির জন্ত প্রচারকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া, ঢাক!, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল 

প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । 

যে সময়ে তিনি ঢাকায় সাধারণ ব্রাহ্মদিগের নীয়ক হইয়া! অবস্থান 

করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঢাকার বারদী নামক স্থানে একজন মহা- 
পুরুষ আসিয়৷ উপস্থিত হন। তীহার অলৌকিক ক্ষমত| দেখিয়া! ঢাকা- 
বাসিমাত্রেই স্তস্তিত হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও তীহাঁর যশঃ- 

সৌরভ প্রচার করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। গৌসাইজী প্রায় প্রত্যহই 

ধর্মলাভের জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এইরূপে 

যাতায়াত করায় ইনি উক্ত মহাপুরুষের নিকট পরিচিত হন। 
আন্দাজ ১২৯৪ সালে গৌসাইজী একবার উত্তরাঞ্চলে গিয়া কোন 

সঙ্কট রোগে মরণাঁপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম আঁসিলে, 

গোস্বামী মহাশয়ের কোন প্রিয়শিষ্য বাঁরদীতে গিয়া, মহাপুরুষের চরণ- 

প্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় গুরুর প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন ও বলেন, 

«আমার আযুর দ্বার! তাহাকে বাচাইয়। দ্রিউন।” শিষ্যের প্রগাঢ় গুরু- 

ভক্তি দেখিয় মহাপুরুষ সন্তষ্ট হইয়। বলেন, “তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, 
আমি বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইব; আগামী পরশ্ব তোমর1 সংবাদ পাইবে ।” 

ইহার পরেও মহাপুরুষের দেহ বারদীতেই বিদ্যমান ছিল; কিন্ত 
অনেক সময়ে বিজয়কৃষ্খ গোস্বামীর শুশ্রষাঁকারীরা বারদীর মহাপুরুষকে 

তাহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিত। তাহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, “সেই 
পীড়াতে গৌসাইজীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ডাক্তারের! তাঁহাকে 

* এই সমাজ-মঙ্গির কর্ণওয়ালিস স্ীটের উপর অবস্থিত | 
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মৃতজ্ঞীনে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছিলেন, বাহিরে রাখার পর রোগী পুন- 

জ্জীবিত হইয়াছেন।* অনেকেই অনুমান করেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের 
তন্ুত্যাগ হওয়ার পরক্ষণেই বারদীর মহাপুরুষ ইহার আত্মাকে পুনরায় 

পূর্বদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয় গৌসাইজীর প্রিয়তম 
শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। 

বারদীর মহীপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই ইহার 
মনের গতি অন্ত পথে ধাবিত হয়। ইনি আপনার আশ্রমের বহির্বাটাতে 

একটা আত্বৃক্ষের তলদেশে সাধনার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দিবা- 

রাত্র হরিনাম জপ ও হরিসন্কীর্ভন করিতেন। কয়েক বংসর যাবৎ 

সমভাবে হরিনাম জপ ও হরিনাম সঙ্কীর্ভনে কালাতিপাত করিয়া তীর্থ- 

পর্যটনে বহির্গত হন। হিন্দুতীর্থের অনেক স্থানেই ইনি পরিভ্রমণ করিয়া- 

ছেন। গোস্বামী প্রভু যখন বুন্দাবনে ছিলেন, তখন ইহার ভাবানুরাগ 

দেখিয়! বৈষ্ণবগণ ইহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। 
নির্জন স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করা অতি সহজ; তথায় চিত্রচাঞ্চল্য 

ঘটাইবার কেহ থাকে না, এবং দেহস্থ ষড়রিপুকেও উত্তেজিত করিতে 

কেহ প্রয়াস পায় না, স্থৃতরাং ঈশ্বরের প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয়; 

কিন্তু এই প্রলোভনময় সংসারাশ্রমের মধ্যে থাকিয়া অথচ নিলিপ্তভাবে 
সর্বক্ষণ ঈশ্বরারাধনা কর! যে কিরূপ কঠিন কার্ধ্য, তাহা সংসারী ব্যক্তি 
মাত্রেই অবগত আছেন। 

সাধুদিগের হৃদয়ে দয়া থাকে_কিন্তু মায় থাকে না। দয়া ও মায়া 
দুইটি স্বতন্ত্র বস্ত। দয়া কাহাকে বলে? অন্তের ক্লেশ অবলোকন 

করিলে সেই ক্রেশ দূরীকরণের জন্য অন্তঃকরণে যে ইচ্ছ! জন্মে, তাহার 

নাম দয়া। আর মায়া কাহাকে বলে 1- অন্তের ন্নেহ, যত্ব, ভালবাসা, 

রূপ, গুণ প্রতৃতিতে মুগ্ধ হওয়ার নাম মায়া। সংসারাশ্রমের মধ্যে 
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যে সকল ব্যক্তি বিচরণ করিতেছেন, তাহারা প্রায় সকলেই মায়ায় আবদ্ধ। 

সাধু বিজয়রুঞ্চ, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মধ্যে একত্রে 

বসবাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু মায়া কখনও 

ইহার হৃদয়কে আয়ন্তীধীন করিতে পারে নাই। শ্রীবৃন্দাবনে জীবন- 

সঙ্গিনী সহধর্মিণী ভয়ঙ্কর বিস্চিকাঁ রোগে আক্রান্ত হইলে, ডাক্তার 

কবিরাজ, হাঁকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণ যখন একে একে হতাশ হইতে 

লাগিলেন, আত্মীয়গণ, শিষ্যমগ্ডলী এবং ব্রজবাসীরা অত্যন্ত চিস্তিত, 

উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখনও ইহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত 

হইয়াছিল, তাহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তির পরক্ষণেও সেই এক ভাব দেখ! 

গিয়াছিল। নিয়মিত পাঠ, হরিনাম জপ, হরিনাম সন্কীর্ভন প্রভৃতি 

নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই, এবং মনেরও কিছুমাত্র 
চাঞ্চল্য ঘটে নাই। সমগ্র মন প্রাণ ঢালিয়৷ দিয়া ধীহাকে ভালবাসিয়া- 

ছিলেন, বিবাহ হইতে চিরজীবন যিনি সদীসঙ্গিনী ছিলেন, তাহার দৈহিক 
বিয়োগ ইহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। 

ইহার অষ্টাদশবর্ীয়া কন্ঠা, কলিকাতায় ছুরস্ত জররোগে আক্রান্ত হইয়। 

প্রীণত্যাগ করেন। কন্ঠার মূমুষু' অবস্থায় যখন সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, : 

ভাবী শোকের কৃষ্ণচ্ছায়ায় সকলেরই মুখ বিষণ; কিন্তু ধাহার কন্তা, তিনি 

আসনেই বসিয়। আছেন, নিয়মিতরূপে পাঠ ও হরিনাম জপ করিতে- 

ছেন, কোনই ব্যস্ততা বা চিন্তাভাব লক্ষিত হয় নাই, রোগীর প্রাণ-বায়ু 
বহির্গত হইলে বাড়ীতে যখন কান্নার রোল পড়িল, তখনও তিনি প্রশাস্ত- 

মনে পাঠ করিতেছেন । মৃত্যুর ক্ষণকাল পরে গৌসাইন্ী শিষ্যদিগের প্রতি 
এই আদেশ করেন, “যে ঘরে শব আছে, সেই ঘরে একটু কীর্তন কর।” 

কীর্তন আরম্ভ হইলে ইনি সেই ঘরে আসিয়। প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে 
লাঁগিলেন। ইহার তখন বাহ-চৈতন্ত, কিছুই থাকে নাই। কীর্ভনাস্তে 
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কন্তার শবদেহের মন্তকে আপনার চরণার্পণ করিয়া পুনরায় আপন 

আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। যে কন্তাকে তিনি কত স্নেহে 

মানুষ করিয়াছিলেন, তীহীকে এই ভাবে বিদায় করিলেন। ইহাঁতেই 
বুঝ! যাইতেছে যে, তিনি মায়ার বশীভূত ছিলেন ন|। 

আমাদের বাটার সন্নিকটে হেরিসন্ রোঁডস্থ ৪৫ নম্বর ভবনে ইনি 

কয়েক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় আমি প্রায়ই 

ষাইতাম। প্রতাহ সন্ধ্যার সময় সন্কীর্তন হইত। এ সন্কীর্ভন শ্রবণ করিতে 
করিতে ইনি বাহাজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেমাবেশে যখন নৃত্য আরম্ভ করিতেন, 
তখন তত্রস্থ সকল ব্যক্তিরই মনে ভক্তিরসের উদয় হইত। তখনকার 

তাহার পলকহীন স্থিরনেত্র, উদ্ধাবিস্স্ত দৃষ্টি এবং মাধুখ্যপূর্ণ বদনকীস্তি 

দেখিলে অভক্তেরও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইত। যে সমস্ত গুণে মানব- 
হৃদয় অলঙ্কৃত ও সমুজ্জল হয়, তন্মধ্যে দয়! প্রধান। দয়া প্রকাশ 

করিবার নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে কায়িক, বাচিক ও আর্থিক এই 
ত্রিবিধ দয়াই প্রধান। কোনও ব্যক্তি কোনরূপ কষ্টে পতিত হইলে 

দ্বীয় দৈহিক পরিশ্রমে যদি তাহার কষ্ট অন্তহিত কর! যায়, তাহার 
নাম কায়িক। কোন ব্যক্তির বিপদুদ্ধারের জন্য অন্য কাহারও নিকট 

যে বাচনিক অনুরোধ করা যায়, তাহার নাম বাঁচিক, এবং অর্থদান 

দ্বার বিপন্ন ব্যক্তির উপকার সম্পাদন করাকেই আর্থিক দয়! কহে। 
ভক্তবীর বিজয়কৃঞ্চের ভ্বদয়ে উক্ত ত্রিবিধ দয়ার কোনটারই অভাব 

ছিল না। ইনি কত নিঃসহায় রুগ্ন ব্যক্তির রোগপ্রশমনের জন্য 

ডাক্তারের নিকট গমন, ওষধ আনয়ন, তাহার পথ্য প্রস্ততকরণ, সেবা 

ও শুশ্রযাঁ সাধন, তাহাদের আত্মীয়সকাশে সংবাদাদি প্রদানের জন্য 

গমন প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অনেকের অনেক উপকার 
করিয়াছেন। ৪৫ নং ভবনে যখন অবস্থিতি করিতেন, তখন দেখিয়াছি, 



২৫২ জীবনী-মংগ্রহ 

ইনি দীন, ছুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কাঁপা, খোঁড়া, অতুক্ত প্রভৃতি 
ব্যকিদিগকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন। অর্থাভাবে কোন বিপদে 

গড়িয়া ইহাকে জানাইবামাত্রই লোকে তাহা অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 

গৌসাইজী যখন ত্রাহ্গধর্মের প্রচারকরূপে বরিশানে ছিলেন, তখন 
ইহার কোন হু ব্যক্তি ইহাকে একখানি উৎরষ্ট শীতবনত প্রদান 

করিয়াছিলেন। গৌঁসাইসী রাস্তায় এক ব্যক্তিকে শীতে ক্লেশ গাইতে 
দেখিয়া, আপনার সেই গাত্রবস্তরধানি তাহাকে দিয়া আইসেন। মোট 
কথায়, লোকের দুঃখ দেখিলে ইনি তখনই তাহা মোচন ৪ চট 

করিতেন। 

গৌঁদাইজী ১৩০৪ সালের ২৪শে ফাল্তুন দৌলযাত্রার পূর্বদিনে 
হেরিমন্ রোডস্থ ৪৫ সংখ্যক বাটা হইতে খালের গথ দিয়া শরীক্েত্ 
যাত্রা করেন। তথায় ছুই বংসরকাল ঈশ্বরারাধন! করিয়। ১৩০৬ সালের 

২২শে জট রাত্রি নয়ট| কুড়ি মিনিটের সময় ইনি শ্রীত্রীপুরুযোত্ম প্রাপ্ত 

ইন। ইহার মৃত্যু সন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন সীধু ইহার 
যণঃ-সৌরতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়| বিষগ্রয়োগ দ্বারা ইহার জীবন-সংহার করে। 
মৃত্যুর গর ইহার দেহ তত্রত্য নরেন্্র-সরোবরের উত্তরদিকস্থ একটা 

উদ্যান-মধ্যে সমাধিস্থ কর| হয়। পুরীযাত্রীমাত্রেই ইহা দেখিতে গাইবেন। 



বিজয় গোস্বামীর কয়েকটা উক্তি। 
সাধুসঙ্গ ধর্শসাধনের একটা প্রধান অঙ্গ জানিবে। 
যতদিন কাম ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে। 

মনে উদয় হইলেই অপরাধ হয় না। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের 

চেষ্টা করি, তবে পাপ হয় না। তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক আনন্দে যোগ 

দেওয়াই পাঁপ। সংগ্রাম করিতে গিয়! পরাস্ত হই, তাহীও অপরাধ 

নহে। যতদিন ব্রিগুণের অধীন থাঁকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে 

বাধ্য হইয়। চলিতে হইবে। 

ধর্ম অধন্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে হয়। মনুষ্য-সমাজ যাহা 

পাঁপপুণ্য স্থির করিয়াছে, ভগবান্ তাহা দ্বারা বিচার করেন না। 

তিনি মানুষের হ্বদয় দেখিয়। বিচার করিয়! থাকেন। 

নামই ওষধ-- প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন কর! 

কর্তব্য। ভাল না লাগিলেও ওষধ গেলার মতন করিলে ক্রমে রুচি জন্মে। 

নামে অরুচি হইলে তাহার ওষধ নামই । যখন পিত্তরোগে সুখ তিক্ত হয়, 

তখন মিশ্রিও তিক্ত লাগে। এ রোগের ওষধ মিশ্রি। খাইতে খাইতে 

মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে থাকে । 

দানের কথা-_যে সর্বদা যাজ্জা করে, সে ব্যন্তি দানের পাত্র 

নহে। যে খোসামোদ করে, সে দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লক্জা, 

মান, বংশ-মরধ্যাদা, প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা-জনিত দান প্রকৃত দান 

নহে। স্বর্গকামনা, পাপমোচন ও পরকালের জন্য সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে 

দান করিলে, তাহ! দান শবে বাচ্য নহে। যেমন পিপাঁসা পাইলে অতি 

ব্যগ্রতার সহিত লোকে জলপান করে, সেইরূপ প্রকৃত দাতা! দানের 

পাত্র দেখিলে দান করিতে ব্যস্ত হইয়৷ পড়েন, দিতে কুষ্টিত হন না । দান 
করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। 
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মঙ্গলসাধন করিতে সতত যত্ববান। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরুষ উগ্র ও 

কঠোর প্ররুতি, স্ত্রী ন্গিগ্ব, প্রেমময় ও কমনীয় ভাবের আধার । 

নারীজাতি তাহাদের হৃদয়গত স্বাভাবিক কমনীয় ভাব দ্বার! পুরুষের উ্র 
ও কঠোর চরিত্র সংযমিত করিতে পারে বলিয়াই তিনি স্ত্রীজাতিকে 

অতিশয় ভালবাসিতেন। 

এরূপ শুনিতে পাওয়া যাঁয় যে, মহারাজ তেজচন্ত্র বাহাছ্বরের কোন 

উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়। 

তাহাকে রহস্তচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি কামিনী-কাঞ্চন 

লইয়! কিরূপে সাধন ভজন করেন, তাহ! বলিতে পারি না” ইহার 

উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শ সতী 
ভগবতীর অংশরূপিণী। শাস্তরমতে “স্তিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগংস্থ” অর্থাং 

জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদস্বার অংশ্ৌোডূতা, বিশেষতঃ সতী- 
গণই সেই মহাশক্তি সতীশ্বরীর শক্ত্যংশস্বরূপিণী সনেহ নাই; অতএব 
ংসারে স্থৃদূর্লত রত্ব সতী স্ত্রী কদীচ সাধন তজনের বিদ্বপ্রদ। নহেন; বরং 

সর্বথা ও সর্বদা সমধিক সহাক্স স্বূপিণী। সাধবী স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্র 

স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন__ | 

“নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভা্যা সমাগতিঃ। 

নান্তি ভার্ষা। সমোলোকে সহায়ো ধন্মসংগ্রহে ॥” 

সাধবী ভার্ধ্যাই প্রকৃত ভারা, তিনিই যথার্থ “সহধর্মিণী” পদবাচ্যা, 
সুতরাং সাধন ও ভজন-পথের তিনিই উৎকৃষ্ট আনুকুক্যরূপিণী। এরূপ 

সাধন-সহায়িনী ভাধ্যাই তনতরশান্ত্রে শক্তি”-পদবাচ্যা। এইবপ শুদ্ধ সাধন- 

সাধিনী পতির প্রিয়ান্তরঙ্গিণী অর্ধাঙ্গিনী কদাচ “কামিনী-কাঞ্চন” এর 

কামিনী নহেন। কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী ইহা হইতে স্বত্ত্ব । কর্মচারী 
কমলাকান্তের কথায় সন্তুষ্ট হইয়৷ পরে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 



সাধক কমলাকান্ত। ২৫৭ 

কমলাকাস্তের জীবদ্দশাতেই তীহার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

জীবমাত্রেরই জীবনের সহিত ইহজগতের সম্বন্ধ। কমলাকান্ত স্ত্রীকে 

চিতা-শষ্যায় শয়ন করাইয়! অগ্নিগ্রদান সময়ে নিয়লিখিত পদ্দটী রচনা 

করিয়া গাইয়াছিলেন :-- 

কালি! সব ঘুচালি লেঠা । 
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্বি কিনা রাখ্বি সেট ॥ 

তোমার যারে কপ! হয় তার, স্থষ্টি ছাড়া রূপের ছটা । 
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জট! ॥ 
শ্মশান পেলে স্থুথে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা । 

আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্লনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা ॥ 
দুঃখে রাখ স্থুখে রাখ, কর্বো কি আর দিয়ে খোটা । 

আমি দাগ্ দিয়ে পরেছি আর, পুছতে কি পারি সাধের ফোঁটা ॥ 

জগৎ জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকাস্ত কালীর বেটা । 
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্শ জান্বে কেটা ॥ 
সঙ্গীতের মত মোহিনী শক্তি আর কিছুতেই নাই। গানের শবে 

সাপ ফণ! তুলিয়া কি শুনে_শিশু কাদিতে কীদিতে থামে-_বন্য পণ্ড 
বিমোহিত হয়__গভীর শোক শুকাইয়! যায়। কমলাকাস্ত স্ত্রীর অস্ত্যে্টি- 

ক্রিয়৷ সমাপন করিয়া সহান্ত ব্দনে বাটী ফিরিয়াছিলেন। 

একদিন কমলাঁকান্ত নিজের বাস ভবন হইতে স্থানাত্তরে যাইবার 

সময় পথে রাত্রি হওয়ায়, “ওড়গীয়ের ভাঙ্গ।” নামক মাঠে দস্থ্যগণ কর্তৃক 

আক্রান্ত হন। মের হাত হইতে বরং পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, 
তথাপি সেকালে দ্র হাতে কোন মতে নিস্তার ছিল না। কমলা- 
কান্ত মৃত্যুকে সম্মুথে উপস্থিত দেখিয়! মহানন্দে নিয়লিখিত পদ্টা রচনা 

করিয়া গাইয়াছিলেন ;-_- 
জী--১৭ 



২৫৬ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 

মঙ্গলসাধন করিতে সতত যদ্রবান। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরুষ উগ্র ও 

কঠোর প্রক্কতি, স্ত্রী স্িগ্ণ, প্রেমময় ও কমনীয় ভাবের আধার । 

নারীজাতি তাহাদের হৃদয়গত স্বাভাবিক কমনীয় ভাব দ্বার! পুরুষের উগ্র 

ও কঠোর চরিত্র সংযমিত করিতে পারে বলিয়াই তিনি স্ত্রীজাতিকে 

অতিশয় ভালবাসিতেন। 

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ তেজচন্ত্র বাহাদুরের কোন 

উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া 

তাহাকে রহস্তচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি কামিনী-কাঞ্চন 

লইয়৷ কিরূপে সাধন ভজন করেন, তাহা! বলিতে পারি না।” ইহার 

উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শ সতী 
ভগবতীর অংশরূপিণী। শান্ত্রমতে “স্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগংস্থ” অর্থাং 

জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশোভভূতাঁ, বিশেষতঃ সতী- 

গণই সেই মহাশক্তি সতীশ্বরীর শক্ত্যংশস্বরূপিণী সন্দেহ নাই; অতএব 
ংসারে সুছুর্লভ রত্ব সতী স্ত্রী কদাচ সাধন ভজনের বিদ্রপ্রদা নহেন; বরং 

সর্বথা ও সর্বদা সমধিক সহায় স্বরূপিণী। সাধবী স্ত্রী সব্বন্ধে শান্ত 

স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন-__ | 

“নাস্তি ভার্ধ্যা সমো বন্ধূর্নান্তি ভা্যা সমাগতিঃ। 

নাস্তি ভাধ্যা সমোলোকে সহায়ো ধর্সংগ্রহে ॥” 

সাধবী ভার্্যাই প্রকৃত ভার্ধযা, তিনিই যথার্থ “সহধর্মিণী” পদবাচ্যা, 

সুতরাং সাধন ও ভজন-পথের তিনিই উৎকৃষ্ট আনুকৃক্যরূপিণী। এরূপ 
সাধন-সহায়িনী ভাঁ্যাই তন্ত্রশান্ত্রে "শক্তি”-পদবাচ্যা। এইরূপ শুদ্ধ সাধন- 

সাধিনী পতির প্রিয়াস্তরঙ্গিণী অর্ধাঙ্গিনী কদাচ “কামিনী-কাঞ্চন” এর 

কামিনী নহেন। কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী ইহা হইতে স্বতন্ত্। কর্মচারী 

কমলাকান্তের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া! পরে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 



সাধক কমলাকাস্ত। ২৫৭ 

কমলাকাস্তের জীবদ্দশীতেই তীহার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

জীবমাত্রেরই জীবনের সহিত ইহুজগতের সব্বন্ধ। কমলাকান্ত স্ত্রীকে 

চিতা-শষ্যায় শয়ন করাইয়া অগ্নিগ্রদান সময়ে নি্নলিখিত পদটা রচনা 

করিয়। গাইয়াছিলেন £-_- 

কালি! সব ঘুচালি লেঠা । 

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্বি কিন! রাখ্বি সেটা ॥ 

তোমার যারে কৃপা হয় তাঁর, স্থ্টি ছাড়া রূপের ছটা। 

তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জট! ॥ 
শ্মশান পেলে স্থথে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা। 

আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্লনা তার সিদ্ধি ফোটা । 
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কর্ৰো কি আর দিয়ে খোঁটা। 

আমি দাগ্ দিয়ে পরেছি আর, পু'ছতে কি পারি সাধের ফোঁটা ॥ 

জগৎ জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকাস্ত কালীর বেটা । 

এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাতার, ইহার মন্্ম জান্বে কেটা॥ 

সঙ্গীতের মত মোহিনী শক্তি আর কিছুতেই নাই। গানের শকে 

সাপ ফণা তুলিয়া! কি শুনে-_-শিশু কাঁদিতে কীদিতে থামে-_বন্য পঞ্জ 

বিমোহিত হয়__গভীর শোক শুকাইয়! যায়। কমলাকাস্ত স্ত্রীর অত্ত্যেষ্টি- 

ক্রিয়৷ সমাপন করিয়া সহাস্ত বদনে বাটী ফিরিয়াছিলেন। 

একদিন কমলাকাস্ত নিজের বাদ ভবন হইতে স্থানাস্তরে যাইবার 

সময় পথে রাত্রি হওয়ায়, “ওড়র্গায়ের ডাঙ্গা” নামক মাঠে দস্যুগণ কর্তৃক 

আক্রান্ত হন। যমের হাত হইতে বরং পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, 
তথাপি মেকালে দম্্যুর হাতে কোন মতে নিম্তার ছিল না । কমলা- 

কাস্ত মৃত্যুকে সম্মুথে উপস্থিত দেখিয়! মহানক্ে নিয়লিখিত পদটা রচন! 

করিয়া গাইয়াছিলেন ;-_ 
জী--১৭ 



২৫৮ জীবনী-সংগ্রহ। 

আর কিছুই নাই শ্তাম৷ তোর, কেবল ছুটী চরণ রাহ্গা। 
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেৰ হ'লেম সাহস ভাঙ্গা ॥ 

জ্ঞাতি বন্ধু স্থত দারা, স্থথের সময় সবাই তারা, 

_ কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়গীয়ের ভাঙ্গা । 
নিজগুণে শি রাখ, করুণ! নয়নে দেখ, 

নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথ ভূতের সা ॥ 
কমলাকান্তের কথা, কারে বলি মনের ব্যথা, 

আমার জপের মালা, ঝুলি কাথা, জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা ॥ 

তীহার করুণরসাশ্রিত পদ শ্রবণ করিয়া! মুঢ় দস্থ্যগণ বিমোহিত হইয়! 

তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে। | 
কমলাকান্ত এই মরণ-ধর্মশীল মর্ত্যভূমিতে যে কতদিন অবস্থিতি 

করিয়াছিলেন তাহ! জানিতে পারা যায় নাই। এক দিবস মহারাজ 

তেজচন্দ্র বাহাদুর কমলাকান্তের শঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া 

অতি ব্যাকুলাস্তকরণে তাহাকে দেখিতে যান এবং তাহার মৃত্যু আসন্ন 

জানিয়া গঙ্গাতীরস্থ হইবার জন্য তাহাকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করেন। 

কমলাকন্ত রাজার ঈদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাকে পরদিন বেলা 
দ্িপ্রহরের সময় আসিতে বলেন। মহারাজা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত 

হইলে কমলাকান্ত তাহাকে পরমার্থ বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ প্রদান 

করিয়! বলেন, “এইবার আমার জীবনান্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
আমায় মৃত্বিকার উপর শয়ন করাইয়া! দিন।” এরূপ শুনিতে পাওয়া 

যাঁয় যে, কমলাকান্তের দেহত্যাগের সময় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভোগ- 

বতীর স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই ঘটন!| দেখিয়া মহারাজ! ও তত 

স্থানীয় সমুদয় ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। 



সওজ শা 

বাঙ্গালাদেশে কর্তীভজা নামে যে একটা ধর্শ- চট 

আউলঠাদই তাহার প্রতিষ্ঠাতা । যাহার দৈবশক্তি আছে, পারসী 

ভাষায় তাহাকে আউলিয়া! বলে-__এই আউলিয়! শব্ধ হইতেই আউলটাদ 
নাম হইয়াছে । আউলটাদ কোথায়, কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। 

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী উলাগ্রামে, মহাদেব দাস নামে এক 

ব্যক্তি বাস করিত। মহাদেব জাতিতে বারুই ছিল। পর্ণক্ষেত্র নির্মাণ 

ও পান বিক্রয়ই তাহার জাতীয় ব্যবসায় ছিল। ইহা! ব্যতীত সে কৃষি- 
কর্মও করিত। ১৬১৬ শকের ১ল! ফাল্তন শুক্রবার বেল আন্দাজ 

তিনটার সময় সে পান বিক্রয় করিবার জন্ত আপনার পানের বরজ 

হইতে পান আনিতে যাইতেছিল। মহাদেব বরজের নিকটবর্তী হইবামাত্র 
একটা বালকের করুণ ক্রন্দনধবনি শুনিতে পায়। এ লোকালয়বিহীন 

স্থানে কাহার ছেলে কীদিতেছে, তাহ! দেখিবার জন্য এ শব্ধ লক্ষ্য 

করিয় সে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে গুনিল যে, তাহারই 
বরজের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে । মহাদেব বরজ-মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া দেখিল যে, একটা অষ্টমবর্ষীয় সুশ্রী বালক পর্ণশ্রেণীর আলবালে 

বসিয়া কীদিতেছে। মহাদেব এ বালকের নিকটে গিয়া! তাহাকে 

সান্তনা করিয়া, তাহার বাড়ী কোথা, পিতার নাম কি, এখানে তাহার 

কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা, কি রকমে সে বরজের মধ্যে আসিল, 

এখানে বসিয় কীদিবার কারণ কি, তাহা! জিজ্ঞাস! করিল; কিন্তু সকল 
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প্রশ্নেরই প্র এক উত্তর পাইল,__«আমি কিছুই জানি না” মহাদেব 
তখন তাহাকে অভঙ় প্রদান করিয়া সেই অজ্ঞাতকুলশীল অষ্টমবর্ষীয় 
বালককে গৃহে আনিল। মহাদেবের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না; 

ন্থতরাং সে এ বালককে অস্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিল। 

বালকের নির্মল ও স্ুত্রী চেহারা দেখিয়া! মহাদেবের শ্রী উহার নাম 
পুরণচন্্র রাখে। 

মহাদেব পূর্ণচন্ত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তৎপরদিবস তাহাকে গো-চারণের 

কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়৷ দেয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাকে কৃষিকার্ধ্য 

ও গৃহস্থের অন্যান্ত কাধ্যসকল করিতে হইতভ। মহাদেবের স্বভাব 
অত্যন্ত রুম ছিল, সামান্ঠ বিষয়ের ক্রটা হইলে সে ক্রোধে অধীর হইয়া, 
পূর্ণচন্রকে অবথ| গালাগালি করিত, এবং প্রহার করিতেও বাকী রাখিত 
না। পূর্ণচন্ত্র মহাদেবের সকল কার্ধ্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যে 

সময়টুকু পাইত, তাঁহ! ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিত। 

মহাদেবের বাটার সন্নিকটে হরিহর বণিক নামে এক ব্যক্তি বাস 
করিতেন। হরিহর অতিশয় বিষুভক্ত ছিলেন। তীহার বাটীতে 

প্রত্যহ স্মধুর হরিসন্থীর্ভন এবং বৈষ্ণবধধ্মব-স্বস্ধীয় বিবিধ শীস্ত্ের আলো- 
চনা হইত। পুর্চন্ত্র ক্রমে তথায় গমন করিতে আরম্ভ করিল। 

কয়েক বৎসরকাল তথায় গমনাগমন করিয়া! পূর্ণচন্দ্র ধর্মশান্ত্র এবং 
ংস্কত ভাষায় উত্তমরূপে দখল করিয়া! ফেলিল। তাহার নির্মল 

স্বভাব, বুদ্ধির প্রাত্ধ্য ও এত অল্প বয়সে সর্ববিষয়ে অসাধারণ পার- 

দূর্শিতা দর্শনে সকলেই চমতকুৃত হইয়াছিল) কিন্তু নির্বোধ মহাদেবের 

তাহা অসহ্ হইয়া উঠিল। সে গৃহসংসারে কাঁধ্য না করিয়া বৃথা! সময় 
নষ্ট করিতেছে, এই ভাবিয়া! মহাদেব পুর্ণচন্ত্রকে হরিহরের বাঁটাতে 
যাইতে নিষেধ করিয়া দেয়। খাইবার ক্লেশ, পরিবার ক্লেশ, অথবা অন্ত 
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কোন প্রকার ক্লেশ হইলেও সে তাহা সহ করিতে পারিত, কিন্তু ধর্া- 
লোচনার ব্যাঘাতজনিত বর্তমান ক্লেশ তাহার একান্ত অসহ্ হইয়া 
উঠিল। ক্রমে সে মর্মপীড়ায় ব্যথিত ও কাতর হইয়া! মহাদেবের আশ্রয় 
পরিত্যাগ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিল। অব- 

শেষে উপায়াস্তর না দেখিয়া মহাদেবের আলয় পরিত্যাগ করিয়া 

হরিহরের আশ্রয়গ্রহণ করিল। 

উভয়ে পরম্পর মিলিত হইয়া স্থুথে কালাতিপাত করিবার কিছু 

দিবস পরে হরিহর পূর্ণচন্ত্রকে গাহ্স্থ্ধর্ম অবলম্বন করিতে বলেন। 

পূ্ণচন্্র তাহাতে অমত প্রকাশ করিয়৷ বলিয়াছিল, "গাহস্থ্ধর্ম পরিগ্রহ 
করিয়া, সতত সাধনকণ্টক পুত্রকলত্রাদিতে পরিবৃত থাকিয়া ও তাহা- 

দিগের স্খ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আত্মস্থথ বিসর্জন ও ন্তায়ান্তায় বিচার 

পরিহারপূর্বক, নানীপ্রকার ঘ্বণিত বৃত্তি ও ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ 

নিয়ত বিড়ম্বিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া 
যে ব্যক্তি ভোগবাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে না পারিল, তবে 

তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।” 
১৬২৩ শকের চৈত্রমাসে, পুর্চন্্র হরিহরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়! 

বৈষ্ণবধব্মন গ্রহণে একাগ্রচিত্ত হইয়া! ফুলিয়াগ্রামে আগমন করেন। 

ফুলিয়াগ্রাম শাস্তিপুরের অতি নিকটে, রাী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের 

আদিম বাসম্থান; সুবিখ্যাত ফুলিয়ামেল এই গ্রামের নামানুসারেই 

হইয়াছে। এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়শিষ্য হরিদাসের পাট 
আজও বিদ্ধমান আছে। ১২৬৭ সালে ফুলিয়া ও বেলগড়িয়ায় ম্যালেরিয়া! 

জ্বরের প্রাহুর্ভাব হওয়ায়, অনেকে অকালে কালকবলে পতিত হয়। 

সেই অবধি ফুলিয়া একেবারে শ্রীন্র্ই হইয়৷ গিয়াছে। এই গ্রামে 

বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং অধিকাংশ অধিবাসী 
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ছিলেন। সময়কে সময়ে তিনি এই ব্যাধির যন্ত্রণায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। 
একদা তাহার কাছারীতে আউলটাদ আসিয়া উপস্থিত হন। প্র সময়ে 
রামশরণ শূল-বেদনায় মৃষ্ছিত হইয়া পড়িয়া অশেষবিধ ন্ত্রণাভোগ করিতে- 
ছিলেন। রাঁমশরণের অবস্থ! দেখিয়া আউলটাদ তাহার ভূঘ্য ও পরিবার- 

বর্ণের নিকটে এরূপ ছুর্দিশা ও মূচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভূত্যদিগের 
মুখে রামশরণের আমুল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি আপন কমগুলু 

হইতে কিছু জল লইয়! তাহার চক্ষে ও মুখে দেন। ইহার অল্লক্ষণ 
পরেই রামশরণ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন। সেই 
অবধি রামশরণ ইহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন । এই রামশরণের 
দ্বারাই আউলঠাদের মত প্রচারিত হয়। 

আউলাদের মৃত্যুঘটনা অতি আশ্চর্যজনক । ১৬৯১ শকের বৈশাখ 
মাসে দিবাবসানে বোয়ালিয়া গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক দিবস 
বৌয়ালিয়৷ হইতে সংবাদ আসিল যে, তাহার প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাসের 
অস্তিমকাল উপস্থিত, সে কেবল গুরুদর্শন-আশাতেই বীচিয়া আছে। 

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আউলটাদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদিগকে 

বলিলেন, *তোমর1 জনকতক আমার সঙ্গে আইস, আমারও আয়ু শেষ 
হইয়। আসিয়াছে। বোয়ালিয়৷ হইতে আমি আর প্রত্যাগমন করিতে 

পারিব ন1,” এই কথা বলিয়া তিনি খেলাতি ও কন্থা গাত্রে দিয়! কয়েকজন 

শিষ্য-সমভিব্যাহারে বোয়ালিয়া গমন করেন। তিনি বোয়ালিয়! পৌছিয়াই 

জরাক্রাত্ত হইয়! যে শধ্যায় শয়ন করিলেন, তাহ! হইতে আর উঠিলেন 

না। আউলটাদ যখন বুঝিলেন, তাহার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, 

তখন তিনি শিষ্যদিগ্রকে বলিলেন, “আমায় বহিঃপ্রাঙ্গণের তুলসীতলে 

লইয়। চল, আর তোমরা সকলে উচ্চৈঃশ্বরে স্ুুধাময় হরিনাম সন্কীর্ভন 
কর,” শিষ্যেরা তাহাই করিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও জড়িত- 
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কণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করিভে করিতে ভক্তচূড়ামণি আউলটাদের প্রাণ 
বাধু বহির্গত হইল। 

আউলটাদ দেহরক্ষা করিলে, শোকাকুল শিষ্যমগুলী তাহার মৃতদেহ 

বহন করিয়া পরারি গ্রামে লইয়া যাইয়া সমাধি দেন এবং তীহার 

গাত্রের কাথাখানি বোয়ালিয়াগ্রামে প্রোথিত কর! হয়। আবার কেহ 

বলেন যে, তাহ। নহে; জীবিতাবস্থায় প্রতু তাহার জীর্ণ কাথাখানি 

রামশরণ পালকে দিয়া গিয়াছিলেন। পরী কাথা আজও উহাদিগের গৃহে 
বর্তমান আছে। 

রামশরণ পাল গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রভুর সমাধিকার্ধা পেষ 

হইলে, তিনি নিজ গ্রামে ঘোষপাড়ায় আসিয়৷ অন্তান্য শিষ্য ও বৈষণব- 
দিগকে আমন্তরণপূর্বক একটা মহোৎসব করেন এবং এ সম্প্রদায়ের 

একমাত্র চালক হন। কিয়দ্িবস পরে তাহার মৃত্যু হইলে, সমগ্র আউল- 
তক্তের৷ একত্রিত ও একমত হইয়! ভদদীয় বংশধর ঈশ্বরচন্ত্র পালকে সমস্ত 

ভারার্পণ করেন। ইহার লোকান্তরের পর ইহার পুত্র হরিদাস পাল ও 

ভরাতৃপুত্র রসিকচন্ত্র পালমহাশয়ের। সম্প্রদায়ের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

রামশরণের সহধর্মিণী সাতিশয় পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। 

আউলটাদ তাহীকে মাতৃসপ্বোধন করিতেন। তাহার ভক্তের তাহাকে 
সতী-ম! বলিয়৷ ডাকিত। সতা-মার সন্তীত্ব-গৌরব, আজও বঙ্গদেশের 

প্রায় সর্ধবত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 

আউলটাদ নবাগত শিষ্যদিগকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিয়া, কায়িক 

বাচনিক ও মানসিক দশটা কর্ম করিতে নিষেধ করিতেন, তৎপরে 

কয়েকটা সছুপদেশ দিতেন। 

তিনি বলিতেন ;_-"একমাত্র পরম চৈতনতস্বরূপসভগবান্ শ্রীকষ্ের 

ভজনা করিবে ; অথচ অন্ান্ত দেবতাদিগকে নিন্দা করিবে না। মন্ত্র 
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দাতা গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না, এবং তাহাকে প্রত্যহ মানসে ও 

্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে। উদয় ও অন্ত গমন সময়ে ধৌতবন্ত্র পরিধান 

করিবে। কায়মনে অতিথির সেবা শুঞ্ষ। করিবে। নিয়ত আত্মো- 

দ্বারের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ হরিনাম ও সংকর্ম্নে তৎপর রহিবে। 

মনুষ্যমাত্রকেই আপন সহোদরের স্তায় দেখিবে। সর্বস্থানে ও সকল 
সময়ে, সংকথা ও বৈষ্ণবধন্মের গুণকীর্ভন প্রভৃতির আলোচনা করিবে। 

প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে, তুলসীতলম্থ পবিত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া দেহ 
শুদ্ধ করিবে এবং সকল জাতি নিরামিষ অন্ন ভক্ষণ করিবে । এই সম্প্রদায় 

সম্বন্ধীয় কোনও কথা কাহাকেও বলিবে না) ও সত্যতে তৎপর থাকিয়া 

গুরু সত্য এবং বিপদ মিথ্যা, ইহাই দৃঢ় প্রত্যয় করিবে ।” 

ষে দশটা কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা! এই,__ 
কায়-কম্ম তিনটা _পরক্ত্রীগমন, পরজ্ব্যহরণ ও পরহত্যা বা পর- 

পীড়নকরণ। 

মনঃ-কন্ম্ম তিনটা-__পরদ্রব্হরণের ইচ্ছা, পরহত্যাকরণের ইচ্ছা ও 
পরক্ত্রীগমণের ইচ্ছা! । 

বাঁক্য-কন্মম চারিটা__মিথ্যাকথন, শি অনর্থক বচন ও প্রলাপ- 

ভাষণ । 

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাঁম বরাতি। ইহারা 

শিষ্যকে প্রথমে “গুরুসত্য” এই মন্ত্র প্রদান করেন। পরে তাহাঁদের 

ভক্তি প্রগাঢ় হইলে সমস্ত মন্ত্র উপদেশ দেন, যথা__ 

“কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার স্থে চলি-ফিরি, তিলার্ 

তোম। ছাড়। নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু ।” 

আজও প্রতি বৎসর ফাল্ধুন মষ্টসৈর পূর্ণিমা! তিথিতে ঘোষপাড়ায় 

একটী করিয়। উৎসব হইয়া থাকে। 



রঘুনাথ দাদ । 

মহাপ্রভু চৈতন্দেব যে সময়ে বঙ্গে হরিতক্তি বিলাইতে আরম্ত 
করেন, সেই সময়ে হিরণ্য দাস ও গোবর্দন দাস নামক ছুই বক্তি গৌড়ের 
নবাবের নিকট হইতে সপ্তগ্রাম পত্তনি লইয়াছিলেন। এ সময়ে 

সপ্তগ্রাম বাঁণিজ্য-প্রধান নগরী ছিল। চতুর্দশ শতাবীতে দিল্লীর 

বাদসাহের প্রতিনিধি হোঁসেন শাহা বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী, 
গৌড় নগরের রাজদিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ে 

শ্রীমদ্রপ-দনাতন ইহার উজীর ছিলেন। উহার পত্তনি লইবার সময় 

্ীৰপের নিকট হইতে বিশেষ সহায়ত! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার 
নিকট আজীবনকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ছিলেন। এরূপ কথিত আছে 

যে, এ সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে প্রতি বংসর প্রায় ২* কুড়ি লক্ষ টাকা 

আদায় হইত। উহার মধ্যে গৌড়ের নবাব বার লক্ষ টাক মাত্র প্রাপ্ত 
হইতেন, বক্তী আট লক্ষ টাকা উহারা লাভ করিতেন। চারি পাঁচ শত 
বংসর পূর্বে বাংমরিক আট লক্ষ টাক! আয়, বর্তমান কাঁলের তুলনায় 

যে এক কোটী টাক! হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এত 

টাকার মালিক হইয়াও ইনি সং স্বভাব, সরল প্রকৃতি ও ধর্থানুরাগী 

ছিলেন। ইহাদের অর্থের অধিকাধশই সংকার্ধ্যে ব্যয় হইত। দোল- 
টু্গোৎসব, পুজাপার্কপাঁদির তো! কথাই নাই) ইহা ব্যতীত দেবালয়- 
প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা! গ্রভৃতি বহুবিধ সংকার্ধ্য অনুঠিত হইত। ইহাদের 

তা এখনকার মত তৌষামোদকারীদিগের পরিবর্তে, বিষুভক্ত শ্রবং 

ভাগবতন্ঞ পণ্ডিতমগ্ুলীর দ্বার! পূর্ণ থাকিত। 
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হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন দাস ছুই সহোদর | হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্ধন 

কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ গোবর্ধন দাসের ওরসে ১৪১৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথ 

জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বসর বয়সে ইহার বি্যারস্ত হয় ও বিদ্যাশিক্ষার 

জন্ত সপ্তম বর্ষ হইতে তিনি গুরুগৃছে গমন করেন। 
টাদপুর নামক একটা পন্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ইহাদের 

কুল-পুরোহিত বলরাম আচাধ্য এঁ পল্লীতে বাস করিতেন। বালক 

রথুনাথ এ কুল-পুরোহিতের নিকটেই বিদ্যাভ্যাস করিতে যাঁইতেন। 
রঘুনাথের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময়ে হরিদাস নামক একজন 
যবন হিন্দুধর্ের হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করায় এবং উহা! জপ ও 

উহাতে উন্মত্ত হওয়ায়, দুর্বত্ত জমিদারের অত্যাচারে ও কাজির প্রহারে 

উৎপীড়িত হইয়া উক্ত বলরাম আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরি- 

দাস, আচাধ্য মহাশয়ের আশ্রয় পাইয়া নির্কিদ্রে হরিনাম সাধনা, করিতে 

লাগিলেন । হরিদাস, হরিনাম-রসে মাতোয়ার! হইয়া, ভাবাবেশে উন্মত্তের 

তায় নৃত্য করিতেন বলিয়া সকলেই তীহাকে পাঁগল বলিত। 
আচার্য্য মাহশয়ের গৃহে যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতে যাইত, 

তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হরিদাসকে পাগল মনে করিয়। তাহার 
গায়ে ধূল!, কাদা, গোবর প্রভৃতি দিত, এবং পাগল পাগল বলিয়া 

ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বালক রঘুনাথ প্রত্যহ ভক্তমুখে পরিত্রাণ 

পদ হরিনাম শ্রবণ করায় তাহার হৃদয়ে একটা নূতন ভাবের উদয় হয়। 
লেখাপড়ায় রঘুনাথের আর তেমন যত্ব রহিল না, তিনি আচাধ্য মহা- 
শয়ের অনুপস্থিতিকালে হরিদাসের নিকটে গিয়৷ তাহার রঙ্গভঙ্গ 

দেখিতেন ও নামগানে যোগদান করিতেন। গোবদ্ধনদাসের স্হদ- 

বর্গ ও আত্মীয়স্বজনের! রঘুনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়৷ সকলে বলা- 
বলি করিত, “এই ভও মুসলমানটা একটী ভদ্রলোকের একমান্ত্র বংশের 



রঘুনাথ দাস। ২৬৯, 

তিলক ছেলেটিকে পাগল করিতেছে ।” ক্রমে উহাদিগের উৎপীড়নে 

হরিদাস সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে আসিয়। বাস করেন। 

হরিদাস সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রঘু- 
নাথের মনোভাব পরিবস্তিত হইল না । তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্ঠান্ত 
কার্য্ের স্তায় ধর্্মীলোচনাতেও সময় কাটাইতেন। বাল্যকাল হইতেই 

ংসারিক সুখবিলাসের প্রতি ইহার বিভৃষ্ণ জন্মিয়াছিল। সুনার 

পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি, সুখসেব্য বস্তু, স্স্বাহ খাদ্য, চাটুকার- 

দিগের তোষামো, দাসদাসীদ্দিগের সেবা! ইত্যাদি ধনী সন্তানের যাহা 

কিছু আসক্তির বিষয়, ইনি সে সমস্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যে 

পরম নুখসস্তোগ করিতেন। 
যে সময়ে চৈতন্যদেব শাস্তিপুরে ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথ তথাক় 

উপস্থিত থাকিয়া সাধুসহবাসে কালযাপন করিতেন এবং মনে মনে বলি- 

তেন, “হে দয়াময় হরি! আমি কি রকমে এই সংসার-কারাগার হইতে 

মুক্ত হইয়া আজীবনকাঁল সাধুসহবাসে জীবন কাটাইতে পারিব? 
মহাপ্রভু চৈভন্যদেৰ রঘুনাথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শাস্তিপুর 

পরিত্যাগ করিবার সময়ে রঘুনাথকে এই উপদেশ দিয়া যান যে,_ 
“লোকে একবারে ভবসিন্ধু পার হইতে পারে না। বৈরাগ্য অতি 

পবিত্র বস্তু, ইহাকে অতি যবে রক্ষা করিতে হয়। পরকে দেখাইবার 

জন্য যে ব্যক্তি বৈরাগ্যভাৰ ধারণ করে, তাহার সেই বাহভাবে 

সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হয়। যে সাধক বাহিরে বিষয়ভোগ করিয়া অন্তরে 

সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আচরণ করে, সেই যথার্থ বৈরাগী। বৎস, তুমি এখন 
গৃহে গমন করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ কর, অন্তরে প্রকৃত নিষ্ঠা 

রক্ষা করিয়। বাহিরে লোকের সহিত রীতিমত লৌকিক ব্যবহার কর। 

ইহাই ধর্মান্রাগীর প্রকৃত লক্ষণ। তুমি এই মত কার্য করিলে ঈশ্বর 
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উপায় করিয়। দ্রিবেন। যেব্যক্তি তাহার শরণাগত হয়, তাহার আর 
নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেকে করিয়া লইতে হয় না। তুমি তাহার 
চরণে মন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন কর ।৮ 

রঘুনাথ, চৈতন্তদেবের নিকট হুইতে গুঢ় ্সেহপূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়৷ আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন, এবং তীহার 
আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্ববান হইলেন । ইনি গৃহে আসিয়৷ বিষয়কার্য্যের 

ভারগ্রহণ করেন। রঘুনাথ, পিতা ও পিতৃব্যের পরিশ্রমের কাধ্য- 

সকলের ভারগ্রহণ করিয়া, কিছুকাল পরম সুখে অতিবাহিত করেন। 

এক দিবস রঘুনাথ শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ কলিকাতার চারি ক্রোশ 

উত্তরে পানিহাঁটা গ্রামে হরিনাম প্রাচার করিয়। বেড়াইতেছেন, ইহা 

শুনিবামাত্র রঘুনীথ তথায় যাইবার জন্ত পিতার মত প্রীর্থনা৷ করেন। 
গোবদ্ধন মত দিলেন বটে কিন্তু তীহার স্ত্রী প্রাণাধিক সন্তানকে তক্তদলে 

মিশিতে বারণ করিলেন । সহ্ধর্মিণীর উত্তরে গোবর্ধন দাস বলিলেন, 

“পুত্রের যখন ধর্ম-গত-প্রাণ্ তখন একাদিক্রমে সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত 

রাখাও উচিত নহে, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া বরং আরও অনিষ্ট 

ঘটিতে পারে ।” গোবদ্ধন সহ্ধর্থিণীকে এইরূপ বুঝাইয়৷ উভয়ে রঘু- 

নাথকে পাণিহাটা গ্রামে যাইতে আদেশ করেন। মাতাপিতার আদেশ 
পাইয়া রঘুনাথ নিত্যাননদের সহিত মিলিত হন। রঘুনাথ নিতাইএর 
পদে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, “প্রভু আমি অতি নরাঁধম, 
আমার মনে চৈতন্যদেবের পাদপন্মলাভের বাসনা কেন যে উদ্দিত হইয়াছে, 

তাহা বলিতে পারি না। আমি নিজ চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিফল হইয়৷ আপনার 

শ্রীচরণ ভরসা করিতেছি, আপনার ক্কুপা ব্যতিরেকে আমার শ্রীচৈতন্ত 
লাঁতের আশা নাই। আপনি একবার এই অধমের মন্তকে পদার্পণ 

করিয়৷ আশীর্বাদ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি ।* 
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নিত্যানন্দ রঘুনাথের এই প্রকার কাতর বৈরাগ্যোক্তি শ্রবণ করিয়! 

ভক্ত্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখ, ইহার বাদ- 

শাহের তুল্য ক্ষমতা, কুবেরের তুল্য ধন, ইন্দ্রের তুল্য এশ্বধ্য ! যাহার 
কিছুমাত্র পাইবার জন্য শত শত লোঁক ইহ-পরকাল বিস্তৃত হইয়া কতই 
না ঘৃণিত কাধ্য করে; আর ইনি সেই সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিষবৎ 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই অতুল প্রধর্যয ইহাকে কিছুমাত্র স্থুথ দিতে 

পারিতেছে না। রঘুনাথ! আমর! সকলেই আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি 
তোমার চিরবাঞ্চিত বস্ত শীঘ্রই প্রাপ্ত হও।” 

_ রঘুনাথ ভক্তগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং উৎকট ব্রত অবলম্বন করিয়া নাম-জপের দ্বার দিনযাঁপন করিতে 

লাঁগিলেন। কয়েক বৎসরকাল এইরূপ অতিবাহিত হইবার পর একদিন 
তিনি অর্ধরাত্রে অতুল খশর্য্য, লক্ষমীসম! ভার্য্যা, স্বর্গাদপি গরীয়সী 

জননীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়া, আঁকাশ অপেক্ষাও মহোচ্চ পিতৃদেবকে 

নিরাশ-সাঁগরে ডুবাইয়া, আপনার অভিলধিত ভ্রব্লাভের আশায় 
্রীক্ষেত্রীভিমুখে গমন করেন। রধুনাথ বছকষ্টে, বহু পরিশ্রমে, অনাহারে 

ও অনিদ্রায় কয়েক দিবস পথ চলিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন। পরে 

চৈতন্যদেব হইতে একে একে সমস্ত তক্তবুন্বকে প্রণাম করিলে সকলেই 

গ্রেমার্্ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। 

রঘুনাথ পথে কি প্রকার কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব 

তাহা জানিতে পারিয়।৷ আপনার পরিচীরক গোবিন্দকে ডাকিয়! বলি- 

লেন, “দেখ, রঘুনাথ পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, অনেক উপবাস 
করিয়াছে, তুমি কিছুদিন ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও।” সেই সঙ্গে রঘু- 

নাথকেও বলিলেন, প্তুমি সমুদ্রে স্নান করিয়া এইথানে আসিয়। ভোজন 
করিও ।” রঘুনাথ স্নান ও দেবদর্শনাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া গোবিন্দের 
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নিকট আসিলে গোবিন্দ গুরুর ভোজ্যাবশিষ্ট পাত্র তাহাকে প্রদ্ধান 

করিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট প্রসাদান্ন অপেক্ষা অমূল্য বস্ত 

আর নাই, যে রঘু গৌরাঙ্গের দর্শনলালসায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, আজ 
তাহার প্রসাদান্ন ভোজনের অধিকারী হইলেন । 

রঘুনাথ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন গুরুর প্রসাদ তোজন করিবার পর মনে 

মনে এইরূপ ভাবিলেন যে, “মহাপ্রসাদ আহারের জন্য নয়, আত্মার 

পরিত্রাণার্থ গ্রহণ কর! উচিত। তবে আমি কি করিতেছি! দেহের 

পুষ্টি হেতু এই পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার করিলে নিশ্চয় আমি অধিকতর 
অপরাধী হইব; অতএব এরূপ কর! আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত 

নয়।” এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া, তিনি ষষ্ঠ দিবসে সমুত্রে স্নানান্তে 
গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। তথায় তিনি 

সমস্ত দিবস মন্দিরের দ্বারে ঠীড়াইয়৷ নামসাধন করিয়! সন্ধ্যার পর কুটারে 

প্রত্যাগমন সময়ে দোকান হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগি- 
লেন। এদিকে গোবিন্দ, রঘুনাথ আর প্রসাদ পাইতে আইসেন নাই 
দেখিয়া তাহার তত্ব লইল এবং যথাযথ সমস্ত গৌরাঙ্গকে নিবেদন করিল। 
গোবিন্দের মুখে এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্ভদেবের আর অহ্লাদের 

দীমা রহিল না। একজন অতুল খ্শ্বর্যের অধিপতি সমস্ত দিবস দেব- 

মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া নামসাধনা! করিতেছেন, নিজের 

আহারের জন্য কোন চেষ্টা নাই, সামান্য ভিক্ষান্নে আপনাকে কৃতার্থ 

মনে করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অতুলনীয় বৈরাগ্যের দৃষ্টাস্ত আর 
কোথায়? | 

কয়েকদিবস পরে রঘুনাথ, মন্দির-দ্বারে ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান থাকা উচিত 

নয়, ইহা বিবেচনা করিয়া এ রীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাকালে 

অন্নছত্রে যাইয়া, ভিক্ষার্ন ভোজন করিয়া দেহরক্ষা করিতে লাগিলেন । 
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তিনি এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া বুঝিলেন, ভিক্ষা! করিয়া 

ভোজন করাও তাহার অন্যায়, অগত্যা তাহাও পরিত্যাগ করিয়া 

প্রসাদান্ন-বিক্রেতাদের পরিত্যক্ত অন্লভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিক্রীত 
অন্ন পচিয়া যাইলে খন তাহারা পয়ঃ প্রণালী মধ্যে ফেলিয়া! দিত, রঘুনাথ 
সেই অন্ন ধৌত করিয়া ভোজন করিতেন। রঘুর কোন কাধ্যই গৌরাঙ্গের 
অগোচর থাকিত না। যে দিন তিনি শুনিলেন, রঘু নব প্রসাদ ভোজনের 
আয়োজন করিতেছেন, সে দিন তিনি আর কিছুতেই আপন কুটারে 

স্থির থাকিতে পারিলেন ন৷। প্রেমের ভরে দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন, 
রঘু গদগদচিত্তে উক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন। গৌরাঙ্গ রঘুকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “রঘু! তুমি এমন বস্ত খাও, আর আমাকে দাও না ?” 
এই কথ! বলিয়া তিনি রঘুর উচ্ছিষ্ট পাত হইতে এক গ্রাস তুলিয়া 

আপন মুখে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস লইবামাত্র রঘু সঙ্কুচিত হ্ইয়৷ 

বলিলেন, *প্রতু ! করেন কি, এ আহার কি আপনার যোগ্য ?” 

চৈতন্তদেবের তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়। রাধা- 

কুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যোগবলে দেহ পরিত্যাগ, 

করেন। রঘুনাথ দাসের কয়েকথানি ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থ বৈষণবসমাজে 
অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদেশামৃত, মনোশিক্ষা, 
্রীচৈতন্তস্তবকন্পবৃক্ষ, বিলাপ-কুন্ুমাঞ্জলি ও ্রীপ্রেমা্ুজমকরন্দাখ্যস্তবরাঁজ 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

জী-.১৮ 
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১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে শ্রীকর দত্তের ওরসে, ভদ্রাবতীর গর্ভে শ্রমদদত্ত 

উদ্ধারণ ঠীকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্ত্রীকর দত্ত একজন প্রাসিদ্ধ বণিক 
ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজা দ্বারা তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া 

গিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর উদ্ধীরণ পিতার বিষয় সম্পত্তি দেখিতে 

মনৌযোগ করেন। ইনি হুসেন সার নিকট হইতে নিজ নামে একটা 

জমিদারী খরিদ করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম উদ্ধারণপুর 

রাখিয়াছিলেন। এ উদ্ধারণপুর কাটোয়ার সন্নিকটে আজও বিদ্বমান 

আছে। 

উদ্ধীরণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে নিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারার্থ 

সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইহাঁর গৃহে কিছুদিন বাঁস 
করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের ধর্্োপদেশে উদ্ধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিতত 

হয় ও মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মে। ইহার পর ইনি আপনার অতুল বিষয়: 

বৈভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচিলে গমন করেন) তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে 

আসিয়া বাঁ করেন। তথায় ৫৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৬০ শকে 

মাঘ মাপের কষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে সমাধিস্থ হন। বংশীবট-সন্নিধানে 

ইহার সমাধি-মন্দির আজও বিদ্বান আছে। 
এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক দিবস একজন শাখাবিক্রেতা শাখা 

বিক্রয়ের জন্য সরম্বতী নদীর নিকট দিয়া সপ্তগ্রাম যাইতেছিল। 

পথিমধ্যে একটা পরমন্থন্দরী বালিক1 আসিয়া উহার নিকট হইতে 

আপনার মনোমত একজোড়া শীথা লইয়। উদ্ধারণের বাটা দেখাইয়া দেয়, 
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এবং তাহার নিকট হইতে শীখার মুল্য লইতে বলে। শীখারি বালিকার 

কথা শুনিয়! প্রথমে উহ! দিতে অস্বীকার করে, পরে তাহার কথায় 

বিশ্ব করিয়! এইমাত্র বলে যে, “যদি তিনি শীখ৷ বিক্রয়ের কথ| বিশ্বাস 
না করেন?” তাহাতে বালিকা এই উত্তর করেন যে, “তুমি তাহাকে 

বলিও, যদি আপনার কাছে মূল্য না থাকে, তাহা হইলে পূর্বব-ঘরের 
পশ্চিমদ্দিকের কুলিঙ্গীয় আপনার মেয়ের পাঁচটা স্ুবর্ণমুদ্রা আছে, তাহাই 

আমাকে দিতে বলিয়াছে। ইহাতেও যদি তিনি তোমাকে মূল্য ন! দেন, 

তাহা হইলে তুমি এখানে আসিয়৷ তোমার শাখা ফেরত লইয়! যাইও ।” 
শাখারি বালিকার কথা শুনিয়া, আর কোনরূপ দ্িরুক্তি না করিয়া 
উদ্ধারণের বাঁটাতে আইসে এবং পথিমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত 
ব্যক্ত করে। 

শাখারির কথা শুনিয়া উদ্ধীরণ বিন্বয়াবিষ্টচিত্তে বলেন, “বাপু হে! 

আমার ত কন্তা নাই, তবে যদি অন্ত কাহারও মেয়ে শীখা লইয়া আমার 
নাম করিয়! থাকে, বলিতে পারি না । ভাল, অগ্রে উপরকার ঘরের 

কুলিঙ্গ৷ দেখিয়া! আসি, পরে যাহা ভাল হয় কর! যাইবে, এই কথা 

বলিয়া, উদ্ধারণ শীখারির কথামত পুর্ব্ব ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গা 
অন্থুন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সত্যসত্যই তথায় পাঁচটা সুবমুদ্র 

দেখিতে পাইলেন। ইহাঁতে উদ্ধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে 

ভাবিতে লাগিলেন, “এ মেয়ে কে অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে ।” পরে 

তিনি শাখারির কাছে আসিয়া বলিলেন, “বাপু হে! যদি তুমি আমায় 
দেই মেয়েকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে এই পাঁচটা মুদ্রা তোমারই 
প্রাপ্য ।” শীখারি উদ্ধারণের কথায় সম্মত হইয়া তীহীকে সেই স্থানে 
লইয়৷ গেল) কিন্ত বালিকাকে দেখিতে পাইল নাঁ। উভয়ে অনেক 
অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেরূপ বালিকা আর তাহাদের নয়নপথে পতিত 
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হইল নাঁ। তখন উদ্ধীরণ বুঝিলেন যে, সে বালিক৷ সামান্য বালিকা 
হইবেন না, তিনি অনাগ্ঠা-_পরমারাধ্যা__-শিবসাধ্যা_মহাবিদ্যা-_-শক্তি- 
স্বরূপিণী অগজ্জননী ভিন্ন আর কেহই নহেন। তখন দত্তমহাশয় শীখা- 
রিকে বলিলেন, "ভাই! তুমি সামান্ত ব্যক্তি নও) কিন্তু তুমি মাকে 
দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না” শীথারি উদ্ধারণের মুখে উহা শ্রব্ণ 
করিয়া উচ্ষিঃস্বরে কাঁদিতে কীদিতে বলিতে লাগিল, “মাগো ! তুমি কি 
ূর্বকথা ভূলে গেলে মা! তুমি যে বলেছিলে মা, এখানে এলেই আমার 
দেখা পাবে, সে কথা কি মনে নাই মা! মাগো, আমি যে দত্বমহাশয়ের 

কাছে মিথ্যাবাদী হলেম। মাগো মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্ত একবার 

শখ! ছুগাছা দেখা মা!” ভ্রিলৌকতারিণী মা, শাখারির মিথ্যাপবাদ 

মোচনের্ জন্ত সেই পুণ্যতোয়া সরম্বতীর মধ্য হইতে শঙ্খ-পরিহিত হস্ত 

দুইখানি ভুবিসগীঃদেখান। 
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বিশুদ্ধীনন্দ স্বামী । 

ইংরাজী ১৮০৫ খুষ্টাবধে দক্ষিণাবর্ের কল্যাণীগ্রামে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সঙ্গমলাল ও মাতার নাম যমন! 

দেবী। সঙ্গমমলাল জাতিতে ত্রীক্ষণ ছিলেন। আধ্যাবর্তের বৌড়ী গ্রামে 

ইহার পৈতৃক বাসতবন ছিল। অল্প বয়সে ইহার গিতৃবিয়োগ হওয়ায়, 

ইনি স্থান পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাবর্তের কল্যাণীগ্রামে, পবস্থখরাম 

নামক জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সবনুখরাম 

দক্ষিণাবর্ডে নিজামের অধীন মোহন শাহ নামক নবাবের সেনানায়ক 

ও মুন-স্বাদারের নিকট কার্য করিতেন। যমুনা দেবী নামে ইহার 

এক ভগনী ছিলেন। এ সময়ে যমুনা দেবী অবিবাহিতাবস্থায় 

থাকায়, সবনুখরাম, সঙ্গমলালের চরিত্র, ব্যবহার ও করণীয় ঘর, এই 

কয়েকটা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, আপন ভগিনী যন! দেবীকে উহার 
করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু সহম! অপরিচিতের সহিত 

কুলকর্ম করা উচিত নহে, সেইজন্য তিনি নানাবিধ গুপ্ত অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হন। বহু অনুসন্ধানের পর যখন তিনি বুঝিলেন যে, সঙ্গমলালই 

যমুনার উপযুক্ত পাত্র, তখন তিনি আপন ভগিনীকে সঙ্গমলালের হস্তে 
সমর্পন করিয়া শুভপরিণয়কাধ্য সম্পন্ন করেন। এই পরিণয়ের ফল স্বামী 

বিশুদ্ধানন্দ। 

যমুনা! দেবীর বিবাহের পর, ছুই বৎসরের মধ্যে ক্রমানয়ে ছুইটা সন্তান 

জন্নিয়াছিল, কিন্তু শিগু ছুইটা জাত হওয়ার অল্প দিবসের মধ্যেই মৃত্যামুখে 
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পতিত হয়। স্বামীজী যমুনা দেবীর তৃতীয় গর্ভজাত সম্তান। ইহার 
বয়ঃক্রম এক বৎসর হুইলে, পিতা হোম, যাগ ও পুজার্চনাদি করিয়া 
পুত্রের নাম বংশীধর রাখেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: এ শিশুর মুগীরোগ 
জন্মে। যমুনা দেবী পুত্রকে মৃগীরোগাক্রাত্ত দেখিয়া! উহার জীবনের 
আশা পরিত্যাগ করিয়া! সদাই বিষাদিত হইয়া থাকিতেন। 

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, কল্যাণীতে এক ক্ষত্রিয় রমণী 
সহমৃতা। হয়েন। এ দেশে এবপ প্রবাদ আছে যে, সতী স্ত্রীর অস্তিম- 
আশীর্বাদ প্রায় ব্যর্থ হয় না। সেইজন্ঠ সহ সহজ্র নরনারী আপন 

আপন পুত্রকন্তাদিগকে কক্ষে লইয়া সতীসাধবী রমণীর আশীর্বাদ 
পাইবার প্রত্যাশায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এ ক্ষেত্রেও 

তাহাই হইয়াছিল। যমুন! দেবী অন্ান্য পুরস্ত্রীগণের সহিত বংশীধরকে 
তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। সতী বংশীধরকে দেখিয়া যমুনাকে বলিয়া- 

ছিলেন, "ভগিনি! তুমি অতি ভাগ্যবতী; তোমার পুত্র একজন যোগী 
পুরুষ হইবে অকালমৃত্যু ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।” সতীর 
আনীর্বাদের পর বংশীধরের মৃগীরোগ কিছুদিনের জন্ত অন্তহিত হইয়া- 
ছিল? কিন্তু পুনরায় উহা প্রকাশ পায়। | 

বংশীধরের বয়স যখন চারি বতসর, সেই সময়ে &ঁ বালক তাহার 
মাতাকে বলিয়াছিলেন, “মা ! আমার বই কই?” বালক বারংবার প্রব্ূপ 

বলিতে থাকায়, যমুন! দেবী একখানি পুস্তক লইয়! বংশীকে দেন; কিন্তু 
বালক «এ বই আমার নয়,” বলিয়া উহ! ফেলিয়া দেন ও ক্রন্দন করিতে 
থাকেন। সবস্থখরাম, বংশীকে অন্তান্ত প্রলোভন দেখাইয়া সানা করেন 

এবং সন্বেহে জিজ্ঞাসা করেন, “বংশি ! তুমি বই কি কর্বে 1” মাতুলের 

কথায় বংশী বলিয়াছিলেন, “বই পাইলেই আমার রোগ যাঁইবে। সে বই 

পর্ণকুটারের মধ্যে আছে।” বালকের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া! তিনি 
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সবিম্ময়ে জিজ্ঞাস! করেন, “কাহার পর্ণকুটারে ?” বংশী আর কোন উত্তর 

দিতে পারিলেন ন1। 

কল্যাণীর ১০১১ ক্রোশ উত্তরে ওরাৎ নামক গ্রামে প্রতি বংসর 

চৈত্র মাসে কীর্ণা নামক নদীর সঙ্গম স্থানে স্নান করিবার জন্য ব- 
খ্যক যাত্রী সমাগত হইত। এ নদী-সঙ্গমের সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র 

পর্ণকুটারে একজন যোগী বাঁদ করিতেন। সবন্ুখরাম ও তাহার পরিবার- 
বর্গ স্নানার্থী হইয়া! তথায় আসিলে, বালক এ পর্ণকুটার দেখাইয়! দেন ও 

বলেন, *আমার বই প্র কুটীরে আছে।” বালকের কথায় সকলে 

আশ্চর্যযান্বিত হইয়! তৎক্ষণাৎ কুটারের নিকট আইসেন ও যোগীকে বলেন, 

“প্রভো ! এই বালক কি বলে শুনুন |” বালক ক্ষণকাল যোগীর মুখের 

দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া বলিল, “আমার পুস্তক এই কুটার মধ্যে 

আছে।” যোগী কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া তখনই সবনুখরামকে পুস্তক 
অনুসন্ধান করিতে বলেন। সবসুখরাঁম বহু অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে 

চালের বাত। হইতে একখানি অতি জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি বাহির করিয়। 

লইয়া আইসেন। বংশী এ পুথি পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হন। 

প্র কুটীর মধ্যস্থ যোগী, এই ব্যাপারে বিশ্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 
“মহাশয়! ইনিই আমার গুরু । আমার স্বর্গীয় গুরুদেব পীড়ায় শয্যাগত 

হইলে তিনি এ ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্ত আমাকে এই 
পুস্তকখানি অনুসন্ধান করিয়া দিতে বলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, 

তিনি এই পুস্তক. পাইলেই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন; কিন্তু 

আমি বু অনুসন্ধান করিয়াও, পুস্তক না পাওয়ায় তিনি অন্তিম দীর্ঘ- 

নিঃশ্বাসের সহিত দেহরক্ষা করেন। এক্ষণে ইহার কার্যযকালাপে ও 

জন্মাস্তরীয় স্থৃতি দ্বারা এই বালককে আমার গুরু বলিয়া বোধ হইতেছে । 

কালে ইনি যে একজন যোগী হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই!” আশ্চর্যের 
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বিষয় এই যে, প্র পুস্তক প্রাপ্তির পর হইতেই বালকের আর কোনরূপ 

রোগ দেখা যায় নাই। 

স্বামীজী পাঁচবংসর বয়সে বাটীর নিকটে ভট্রজী নামক গুরুগৃহে 
পাঠাভ্যাস করেন। ফার্সী শিক্ষার জন্য ইহার অন্য একজন মৌলবী 
শিক্ষক ছিলেন। বিষ্যাভ্যাসকালীন শ্বামীজী যাহ! শুনিতেন, তাহা আর 

কখনও ভুলিতেন না। ইহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া ভট্টজী 

ত্বামীজীকে শ্রুতিধর বলিয়! ভাঁকিতেন। স্বামীজীর বয়স যখন সাত 

ব্খসর, সেই সময়ে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের অন্ন দিন 

পরেই মাঁতাও ইহলীল1 সম্বণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি ফার্সী 
ও মারহাটি ভাস! উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া শান্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। 

১৬ বৎসর বয়সে ইনি অশ্বারোহন ও অস্ত্রবিগ্কা শিক্ষা করেন। এ সময়ে 

নবাব কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে একটা বছুমূল্য ঘোড়া উপঢৌকন 

প্রাপ্ত হন। ঘোড়াটা অত্যন্ত হুর্দাস্ত ছিল। অশ্বরক্ষক স্বয়ং উহাকে শাসন 

করিতে ন| পারায়, স্বামীজীর সাহাধ্য প্রার্থন। করেন। স্বামীজী অশ্বের 

প্রকৃতি সংযত করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত প্রহার ও অতিরিক্ত 

পরিশ্রমের জন্য অশ্বটা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। নবাব অশ্থের মৃত্যুর কথা শুনিয়। 

অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং স্বামীজীই উহার মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়! 

উহাকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন কারাগৃহে থাকিবার পর 
স্বামীজীর হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি সংসারের অসারতা 

মর্ম মর্মে অনুভব করায়, বৈরাগ্য আসিয়! তাহার হৃদয় অধিকার করে। 

কারামুক্ত হইয়। ইনি কিছুদিন মাতুলালয়ে নিয়মিত পানভোজন ও প্রুল্প- 

ভাব ধারণ করিয়াছিলেন । এক দিন ইনি তাহার মাতুল মহাশয়ের নামে 
একথানি পত্র লিখিয়! তাহাতে সংসারের নশ্বরতা বুঝাইয়া দিয়া ও তাহার 

অনুসন্ধানে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়! গৃহ পরিত্যাগ করেন। স্বামীজী 
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কল্যাণী পরিত্যাগ করিয়া নাঁসিক-ক্ষেত্রে আইসেন। তথায় একজন 

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট ব্রহ্ষচর্ধ্য গ্রহণ করিয়! বেদাধায়নে নিযুক্ত হন। 
এই সময়ে স্বামীজীর বয়স ১৭ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ইনি তথায় কয়েক 

বংসরকাল অবস্থিতি করিয়া নাসিক পরিত্যাগ করেন ও ক্রমাগত হাটিয়া 
গুঁকারনাথে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তিনি উজ্জয়িনী 

নগরে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। 

কথিত আছে, এখানে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। 

প্র মন্ত্রসীধনসময়ে ইহাকে তিন চারি দিন অনাহারে থাকিতে হইয়া- 

ছিল। তাহার পর একজন তূনাওয়ালী অযাঁচিতভাবে ইহাকে প্রত্যহ 
ছুই মুঠা করিয়া ছোল! দিয়! যাইত। এী যংসামান্ত ছোলা খাইয়া 

ইনি দিন কাটাইতেন। মহাকালেশ্বরের মন্দিরে ব্রত উদ্যাপন করিয়া 
স্বামীজী গোয়ালিয়রে আইসেন। এ সময়ে সিন্ধিয়া রাজ্যে বিষম বিপ্লব 

উপস্থিত হওয়ায়, সন্দেহে পড়িয়৷ স্বামীজী সৈহ্ঠদিগের হস্তে ধৃত ও কারা রুদ্ধ 

হন। পরে তিনি বিচারফলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! বিঠুর যাত্রা করেন। 
বিঠুরে কয়েক বংসরকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী হরিদ্বারে আইসেন 

ও তথা হইতে কন্থলে গমন করেন । কন্থলে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া 
স্বামীজী ব্দরিকাশ্রমে আইসেন। প্রস্থানের বিষুপ্রয়াগের এক নিভৃত 

গুহায় একজন মহাত্সা যোগী অবস্থান করিতেন। স্বামীজী কয়েক বৎসর 

কাল ত্র যোগীর নিকট থাকিয়া ও তাহার পরিচর্য্য। করিয়া যাবতীয় 

যোগরহস্ত শিক্ষা করেন। এই সময়ে হার যোগসাধন-্পৃহ! অতাস্ত 
ব্লবতী হয়। এ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ইনি হববীকেশে আগমন করেন। 
তথায় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন যোগী ছিলেন। স্বামীজী তাহার 

নিকটে থাকিয়া, ১৫ বংসরকাল কঠোর পরিশ্রমের সহিত যোগাভ্যান 

করেন। পরে ইনি কাশীধামে আইদেন। প্র সময়ে গোড়স্বামী নামক 
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একজন অসাধারণ শান্রজ্ঞানী মহাপুরুষ কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাঁটে থাকিতেন। 

স্বামীজী ইহার নিকটে সন্নযাসধর্শে দীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী 
নামগ্রহণ করেন। 

গৌড়স্বামী স্বামীজীকে দীক্ষিত করিবার পূর্বে ইহার আরও তিন- 
জন শিষ্য ছিলেন। এ সকল শিষ্যের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপজীই অর্ব- 
প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য । এক দিবস কোন একটী বিষয় লইয়া! স্বামী 

বিশ্বরূপজীর সহিত বিশুদ্ধানন্দের তর্ক উপস্থিত হয়। যদিও প্র তর্কে 

স্বামী বিশ্বব্ূপজী পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ স্বামী কয়েক 
মুহূর্তের জন্য তাহার শীান্তভাব হারাইয় উপ্রমৃত্তিধারণ করিয়াছিলেন 

* স্বামীজীর হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ভন দেখিয়া গোঁড়স্বামী আন্তরিক কিছু 
ছুঃখিত হইয়াছিলেন। গুরুজীর ছুঃখভাব বুঝিতে পারিয়া ম্বামীজী 

অতিশয় লজ্জিত হন এবং সেই অবধি ইনি স্বামী বিশ্বরূপজীকে স্বীয় 

জ্যেষ্ঠ ্রাত। ও গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। 
১৮৫৯ থৃষ্টাব্ধে গৌড়স্বামী দেহরক্ষা করেন। এ সময়ে গুরুদেব 

শিষ্যদিগকে আপনার কাছে ডাকাইয়া! বিবিধ উপদেশ দেন এবং স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দকে স্বীয় আসনের প্রতিনিধি নির্দেশ করেন। গুরুদেবের 

'দেহাস্তে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত গদিতে স্বামী বিশ্বরূপ- 
জীকে উপবেশন করিতে বলেন) কিন্তু বিশ্বরূপজী ইহাকে এই বলিয়া 
বুঝান যে, “বিশুদ্ধানন্দ ! তুমি গুরুদেবের অন্তিমকথা ম্মরণ কর। যদিও 

আমি তোমাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, তথাপি তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। আর যদি তুমি 
গুরুদেক্ঠঘর অবর্তমানে আমাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে 

আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি এই গদি গ্রহণ কর।” স্বামীজী অগতা। 

গদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল সময়েই ইনি বিশ্বরূপজীকে গুরুর 
টায় শ্রদ্ধ। ভক্তি করিতেন ও তাহার আদেশপালন করিতেন । 



বিশুদ্ধানন্দ শ্বামী। | ২৮৩ 

স্বামীজী এ গদ্দির গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাঁখিয়াছিলেন। ইহার 
হ্যায় তংকালে আর কেহই দর্শন, বেদাস্তা্দি সমুদয় শীন্বের বিহিত 
মীমাংসা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ফ্রান্স, জর্মাণী প্রভৃতি সুদূর 
প্রদেশের দীর্শনিকগণ উৎসুক হইয়া ইহার মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য 

ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। 
ইংরাজী ১৮৯৮ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে স্বামীজী যোগাসনে বমিয়া 

দেহত্যাগ করেন। 



বৌদ্ধমাধক দীপঙ্কর । 

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপতি গোবিন্দপালের রাজত্ব কালে ৯৮* খৃষ্টান 
বিক্রমপুরস্থ বন্্রযোগিনী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ধর্মবীর দীপন্থর জন্মগ্রহণ 

করেন। ইহার পিতার নাম কালীকিস্কর ও মাতার নাম কমলাবতী। 
শৈশবে ইহার নাম আদিনাথ ছিল। দীপনস্করের বাল্যজীবনে তাহার 

ভবিষ্য-গৌরবের নিদর্শন দেখ! গিয়াছিল। তিনি শৈশবে গুরুগৃহে 
পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করিয়া কিছুদিনের জন্ত সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। 

পরে তাহার উর্বর হৃদয়ক্েত্রে ধর্মের বীজ অস্কুরিত হওয়ায়, তিনি সংসারধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্মচচ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। তাহার চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের 

গুণে তিনি অতি অল্লনকালের মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শিতা 
লাভ করেন। দীপক্কর ধর্মজ্ঞানে স্ুপর্ডিত হইয়া যোগমাধনাঁর জন্য 

মহাত্মা ধর্মরক্ষিতের নিকটে বৌধিসত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন। 

এ সময়ে স্ববর্ণবীপ বা ব্রদ্ধদেশ গ্রাচ্জগতে বৌদ্ধধর্ণের শেইস্থান' 
অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং তিনি তথায় যাইতে মনস্থ করিলেন। 

তিনি কতকগুলি ব্যবমায়ীর মহিত পোতারোহণ করিয়! ্রহ্মদেশে যাত্রা 

করেন। পথিমধ্যে বহুকষ্ট ও বন্ুবিদ্ব অতিক্রম করিয়া, এক বংসর 

একমাস পরে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। সে সময়ে চন্ত্রকীত্তি নামক এক 

ব্যক্তি তথাকার প্রধানতম যাজক ছিলেন। দীপন্কর এ যাজকের নিকট 

যোগশিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বংসরকাল তথায় অবস্থিতি করেন ও সিদ্ধ হন। 

দীপঙ্কর সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্বের ন্যায় বণিকৃদিগের সহিত স্বদেশে 

প্রত্যাগত হন। দীপন্কর স্বদেশে ফিরিয়া আদিলে মগধের বৌদ্ধেরা 
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তীহাকে তথাঁকার ধর্মপালরূপে মনোনীত করেন। ক্রমে ক্রমে দীপ- 

স্করের ষশোবিভ1! ভারতের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজ! 

শ্যায়পাঁল তাহার পাঙ্িত্যে ও ধর্ম্সাধনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপন 

রাজধানী বিক্রমশীলার প্রধান যাজকপদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন ; 
কিন্তু দীপঙ্কর তাহার কথায় সম্মত হইলেন না । 

এ সময়ে তিব্বতে হলালামাও নামে একজন নরপতি রাজত্ব করি- 

তেন। থোলিং নগরে তাহার প্রধান রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধ- 
ধর্ের উন্নতিসাঁধনের জন্ত স্বরাজ্য হইতে কয়েকজন বৌদ্ধশাস্্রজ্ঞ ব্যক্তিকে 
বৌদ্ধধন্দ বিশেষরূপে শিক্ষার জন্য মগধে পাঠাইয়। দেন। তাহার! 
তারতের নানাস্থানে বৌদ্ধধন্্ন শিক্ষা করিয়া অবশেষে মগধে আইসেন। 
তথায় তাহারা দীপঙ্করের যশোগৌরব শুনিয়! তাহাকে আপনাদের দেশে 

লইয়া! যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, 
হলালামাও দীপঙ্করকে আপনার রাজধানীতে লইয়৷ যাইবার জন্ প্রভৃত 

সুবর্ণমুদ্রী ও একশত পরিচারককে বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া' দেন, কিন্ত 

দীপঙ্কর তথায় যাইতে অসম্মত হওয়ায় পরিচারকগণ ভগ্রমনোরথ হইয়া 

দেশে ফিরিয়া! যান। 

ইহার কিয়দ্দিন পরে হ্লালামাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর তীহার পুত্রের! বহু অন্থুনয় ও বিনয় করিয়া দীপস্করকে তিব্বতে 

লইয়। ষান। তথায় তিনি ১৫ বংসরকাল বৌদ্ধধন্্ন গ্রচার করিয়া ১০৩৫ 

ৃষ্টাব্দে ৭৩ বংসর বয়সে লাসানগরীর নিকটবর্তী জৈয়ঙ্গনগরে দেহত্যাগ 

করেন। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
আজও চীন ও তিব্বতদেশীয় লামাগণ তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া 

থাকেন। 



বিবেকানন্দ স্বামী। 

মহানগরী কলিকাতার সিমুলিয়৷ নামক স্থানে ১২৬৯ বঙ্গাৰের ২৯শে 

পৌষ সোমবার প্রাতে ৬্টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেও্ডের সময়, হূর্য্যোদয়ের 

৬ মিনিট পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
বিশ্বনাথ দত্ত । তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটন্নী ছিলেন। বিশ্বনাথের 

তিন পৃত্র“_জ্োষ্ঠ নরেক্ত্র, মধ্যম মহেত্ত্র, এবং কনিষ্ঠ তৃপেন্ত্র।* বিশ্বনাথ 
প্রত মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র নরেন্ত্রই স্বামী বিবেকানন। 

নরেন্্র শিপ্তকাল হইতে যৌবনের প্রারন্ত পর্য্স্ত অতিশয় আমোদ- 

প্রিয় ছিলেন । তিনি তাস খেলিতে, রসিকতা করিতে, তামাক ফুঁকিতে ও 

গাওনা-বাজনা করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি এ আমোদের 

মধ্যে কখনও কোন অপ্রিয় ও কদর্ধ্য অভিনয় করিতেন না'। বাল্যকাল 

হইতে তাহার ম্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও দরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া! যাইত। 
কুটালত|, কপটতা, স্বার্থপরত। ও হিংস! কাহাকে বলে, তাহা তিনি 

জানিতেন না। বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবাঁসী বা অপরিচিত ব্যক্তিদিগের 
যে কোন বিষয়েরই অভাব হউক ন! কেন, নরেন্ত্র তাহ! জানিতে পারিলে 
তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। 

যদিও নরেন্ত্র আমোদপ্রমোদে ও পরোপকারে সময় অতিবাহিত 

করিতেন, কিন্তু নিজের কার্য্য করিতে কখনও ভুলিতেন না। তিনি ২৯ 

বংসর' বয়সে জেনারেল এসেম্রী নামক বিষ্ঠালয় হইতে এফ-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পাঠ করিতে থাকেন। এ সময়ে তাহার ধর্ম-পিপাসা 

অত্যন্ত প্রবল হয়। ধর্ম কাহাকে বলে এবং কোন্ ধর্ম সত্য, ইহা 
_.* ভূগেন্র হুবিধ্যাত 'যুগাস্তর' পত্রিকার মম্পাদক ছিলেন। 
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জানিবার জন্য তীহার চিত্ত একবারে অস্থির হুইয়। পড়ে। হেষ্টিসাহেব 
একজন খৃষ্টান মিশনরী। তিনি জেনারেল এসেমৃত্রী' কলেজের অধ্যাপক 

ছিলেন। নরেন্দ্র অধিকাংশ সময়ই তাহার সহিত ধর্মসন্বন্ধীয় কথোপকথন 
করিতেন কিন্তু তাহাতে তীহার পিপাস! মিটিত না। তিনি চতুর্দিকে 
ধর্মের নামে প্রতারণ1 দেখিয়া একজন ঘোর সংশয়বাদী হইয়। পড়েন। মনের 

সন্দেহ দূর করিবার জন্ত তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের দলতুক্ত হন। 

হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, থৃষ্টানধর্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্য্যালোচন! করিয়া 
কোন্ ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা বুঝিতে না! পারিয়া, যে সময়ে তিনি ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে ( অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দে) তিনি রাঁমকৃষঃ- 

দ্বেবের সঙ্গলাভ করেন। নরেন্ত্রের কোন বন্ধু রামরুষ্ণের শিষ্য ছিলেন, 

তিনিই নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট লইয়! 
যান এবং পরিচয় দিয়! বলেন, “এই ছোক্রা নাস্তিক হইবাঁর উপক্রম 

করিতেছে ।» 

পরমহংসদেব শ্তামাবিষয় ও দেহতত্বসন্বন্ধীয় গীত শ্রবণ করিতে ভাল 

বাসিতেন। তাহাদের কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর নরেন্দের বন্ধু গুরুর 

অনুমতি লইয়া! নরেন্দ্রকে একথানি গান করিতে বলেন। নরেন্দ্র 
কণ্ঠস্বর নুমার্জিত ও সুমধুর ছিল। হ্ভিনি বন্ধুর অনুরোধে সাক্ষাতের 
প্রথম দিবসে পরমহংসদেবের সমক্ষে যে ছুইখানি গান করিয়াছিলেন, 

তাহ! এই,_ | 

১ম গান। 

| মন চল নিজ নিকেতনে। 

| সার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥ 
৷ বিষয় পঞ্চক আর ভূৃতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন, 

পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥ 
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সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো! জালি চল অনুক্ষণ, 

সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি যতনে ;_- 

লোভ মোহ আদি পথে দস্থ্যগণ, পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন, 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শমদম দুই জনে ॥ 

সাধুসঙ্গ নামে আছে পাস্থধাম, শান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম, 
পথত্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে) 

যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে ধার শাসনে ॥ 

২য় গান। 

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরথিয়ে ॥ 

তুমি ত্রিভুবন নাথ আমি ভিখারী অনাথ, 

কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥ 

হৃদয়-কুটার-দ্বার খুলে রাখি অনিবার, 
রুপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥ 

নরেন্দরের স্থকঞ্-নি:স্থত গীত শ্রবণে পরম্হংসদেব মোহিত হইয়! যান, 

এবং নরেন্ত্রকে পুনরায় আসিতে বলেন । পরমহংসদেবের কথামত নরেন 
প্রায়ই হান্ট সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁইতেন এবং ধর্মসধন্ধীয় যে সকল 
প্রশ্ন তীহার মনোমধ্যে উদয় হইত, তাহ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। 

পরমহংসদেব নরেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে যাহ! যাহ! বলিতেন, নরেন্দ্র কুট 

তর্টের দ্বার! সেই সকল যুক্তি ছিন্ন করিবার চেষ্টা! করিতেন। নরেন্দ্র প্রথম 

প্রথম তীহার অনেক কথাই মানিতেন নাঁ। পরমহংসদেব নরেন্ত্রের এই- 
রূপ আচরণে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “নারায়ণ ! ( পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে 

নারায়ণ বলিতেন ) তুই যদি আমার কথা না মানিদ্, তবে এখানে আসি 
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কেন?” ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি আপনাকে দেখতে 
অসি, আপনার কথা শুনতে আসি না।” | 

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে থাকায়, তাহার 

মনে যে ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে অন্তহিত হইয়৷ জ্ঞানের 

উদয় হইতে লাগিল। এ সময়ে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন 

পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দ নরেন্ত্রের পিতৃবিয়োগ হয়। 

পিতৃবিয়ৌগের কিয়দ্দিবস পরে হটাৎ তাহার মনের বৈলক্ষণ্য ঘটে। 
তিনি পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া বলেন, “আমি যোগশিক্ষা 

কর্বো, আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকবো, আপনি আমায় শিক্ষা দিন্।” 

নরেন্দ্রের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “তার জন্য আর চিন্তা কি, 

সাঙ্খা, পাতঞ্জল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগরস্থকল পাঠ কর্, 

তুই সব শিখ্তে পার্বি। তুই যে রকম চালাক ছেলে দেখছি, তোর 

দ্বারা ধর্ম-সমাজের অনেক উপকার হবে।” নরেন্ত্র রামকৃষ্ণদেবের 

উপদেশানুসারে উক্ত ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতে লাগিলেন এবং নির্জনে 

বসিয়া যোগশিক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

নরেন্ত্রের মাতা নরেন্দ্রের চিত্ব-চাঞ্চল্য এবং উদাস ভাব দেখিয়া 

তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু নরেন্ত্র কিছুতেই 

সম্মত হইলেন না । এরপ গুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রের 

বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া, লোলজিহবা করালবদ্দনা কালীর চরণ 

ধরিয়া কীদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, “মা, ও সব ঘুরিয়ে দে মা! 

নরেন্দ্র যেন ভোবে ন।” 

পরমহংসদেবের কৃপায় নরেন্দ্র মহাজ্ঞানী এবং সন্যাসী হন। যে 

নরেন্ত্র জগতে কোন্ ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা জানিবার জন্য থুষ্টান 

মিশনরীদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, মুসলমান মৌলবীদ্দিগের সহিত 
জী--১৯ 
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মিশিয়াছিলেন, ব্রা্ম আচার্য্যদ্রিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ- 

লামারদিগের সহিতও মিশিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ধর্যাজকেরাই তাহাকে 
ধর্মের জ্যোতিঃ দেখাইতে পারেন নাই, সেই নরেন্ত্র হিন্দুধর্মের জ্যোতিঃ 

দর্শন করিয়!, সংসারের সমুদয় স্ুখাভিলাষ বিসর্জন দিয়া, যৌবনের সখ 

সম্ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া! সন্ন্যাসী হন। ১২৯৩ বঙ্গাৰে পরমহংসদেব 

দেহত্যাগ করিলে নরেন্দ্র গুরুর উপদেশানুসারে বিবেকানন্দ স্বামী নাম- 

গ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি সেই নামেই বিখ্যাতি। 

পরমহংসদেবের দ্রেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ স্বামী হিমালয় প্রাদেশস্থ 

মায়বতীতে গিয়া যোগসাধনা করেন। প্রায় ছুইবংসরকাল তথায় 

যোগাভ্যাস করিয়! সাধুসঙ্গমেচ্ছায় তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশের নানা 

স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ১২৯৮ বঙ্গাবে রাঁজপুতানার আবু 

নামক পাহাড়ে তাহার অবস্থান কালে, স্বামীজীর কোন ভক্ত, খেতড়ির 

মহারাজের সচিব মুন্সী জগমোহন লালজী নামক এক ব্যক্তির সহিত 

তাহাকে দর্শন করিতে আইসেন। জগমোহন স্বামীজীর বিষ্াবুদ্ধি এবং 

পাঙ্ডত্যের পরিচয় পাইয়৷ আনার প্রভুকে সকল বিষয় অবগত করান। 

খেতড়ির মহারাজ, জগমোহনের নিকট স্বামীজীর কথা শ্রবণ করিয়া, 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। “খেতড়ির মহারাজ আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন,» লালজী স্বামীজীর নিকট এই কথার 

প্রস্তাব করিলে, স্বামীজী, মহারাজের সম্মান রক্ষার জন্ত স্বয়ং যাইয়। তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজও তাহাকে যথাঁবিহিত অভিবাদন করেন। 

* স্বামীজী কিরুপ জ্ঞানী, তাহ! পরীক্ষা! করিবার জন্ত খেতড়ির মহারাজ 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “5%8101)1 10815 11-_শ্বামীজী জীবনটা 

কি?” স্বামীজী ইহার উত্তরে বলেন, [45 15 07০ €520010067 ০৫ 

10010175270 0০৮61010961) 01 ৪. 1961716 01061 ০1700105- 
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(210065 €500175 09 01699 16 0০৭ অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন নিজ 

স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর কতকগুলি শক্তি যেন 

উহাঁকে দাবাইয়! রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে 
পরাস্ত করিয়। নিজ শক্তি প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন ।” 

মহারাজ স্বীমীজীকে একটী একটা করিয়া যে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিলেন, স্বামীজী সরলভাবে তাহার সবগুলিরই উত্তর প্রদান করিলেন। 

স্বামীজীর প্রশ্নোত্তরে মহারাজ তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিজ্ঞতাঁর 
পরিচয় পাইয়৷ অত্যন্ত প্রীত হন এবং তীহাকে প্রায় দুইমাসকাল খেতড়িতে 

রাখিয়! তাহার সেবা-শুশ্রীধা করেন। 

খেতড়ির মহারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সেইজন্য তিনি প্রায়ই অিয়মাণ 

থাকিতেন। স্বামীজীর উপর তীহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস হওয়ায় 

তিনি এইরূপ চিন্তা করেন যে, "স্বামীজী আশীর্বাদ করিলে নিশ্চয়ই আমার 

সন্তান হইবে, অতএব আমার মনোবেদনা তাহাকে একবার জানাইতে 
হইবে ।” যে সময়ে স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া খেতড়ি 

পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে মহারাজ তাহাকে বলেন, "স্বামীজী ! আপনি 

আশীর্বাদ করুন, যেন আমার একটা পুত্রসন্তান জন্মে।” স্বামীজীও 

সেইমত আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনার প্রায় ছুইবংসর পরে ১৩০০ 

বঙ্গাবে মহারাজের একটা পুত্র হয়। 
স্বামীজীর আশীর্বাদে পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত 

থাকিয়! পুত্রের জন্মোৎসব-ক্রিয়! সম্পন্ন করেন, ইহাই মহারাজের একান্ত 
ইচ্ছ! । তাহার ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্ত জগমোহন লাল স্বামীজীর উদ্দেশে 
গমন করিলেন। জগমোহন জানিতেন, স্বামীজী মান্দ্রাজে অবস্থান 

করিতেছেন, কিন্ত মান্ত্রীজের কোন্ স্থানে আছেন, তাহা জানিতেন না । 

যাহা হউক, তিনি মান্্রীজে উপস্থিত হইয়! বু অনুসন্ধানের গর জানিতে 
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পারিলেন যে, স্বামীজী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য (531908104১০ 

০০001009706 (6176191 ) মহাশয়ের বাটাতে আছেন। জগমোহন সেই 

স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ির 
মহারাজের বান অবগত করান। এ সময়ে ( ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) আমে- 

রিকার অন্তর্গত চিকাগো সহরের মহামেলায় একটা ধর্ম্সভা গঠিত 

হইতেছিল। এ সভায় কেবল হিন্দুধর্শসম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় 
ধন্দসম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হন। ধর্শ্সভার উদ্দেশ্ত বোধ হয়, সকল ধর্মের 

সহিত তুলনা করিয়া গ্রীষ্ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করা । ধর্শ্সভার 

সভাপতি ছিলেন রেভারেও ডাক্তার ব্যারে। সাহেব। বোধ হয়, ব্যারো 
সাহেব মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুগণ পৌত্তলিক, অসভ্য, মূর্খ এবং নানা 

প্রকার কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, সুতরাং উহাদিগকে আর নিমন্ত্রণ করিব কি! 
কতিপয় ভারত-সস্তান, হিন্দুধর্মের এই অপমান সহা করিতে ন| পারিয়া 
বিবেকানন্দ স্বামীকে সেই ধর্মসভায় প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং 

তাহার আয়োজন উদ্যোগ করিতে থাকেন । 

স্বামীজী জগমোহনের নিকট খেতড়ির মহারাজের অভিপ্রায় অবগত 

হইয়া তাহাকে বলেন, "আমি আমেরিকায় যাইবার আয়োজন লইয়া ব্যস্ত, 

স্থৃতরাং মহারাজের অনুরোধ এক্ষণে কিরূপে রক্ষা করি।” স্বামীজীর 

কথায় জগমোহন বলেন, “মহারাঁজ আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়! দিবেন, 

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।* স্বামীজী অগত্যা সম্মত হন ও মান্দ্রীজের 

বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়৷ খেতড়ির রাজপ্রাসাদে গমন 

কটরন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাহাকে 
সর্বসমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ও উপযুক্ত আসনে বসাইয়া তাহার 
সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় যাইয়া 

চিকাগো ধর্ম-মহাঁসমিতিতে উপস্থিত হইয়া সনাতন ধর্মের গুঢ়তত্বদকল 
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বুঝাইতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার জন্ত মহারাজ তাহাকে বহু ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলেন। 

স্বামীজী খেতড়িতে কয়েক দিবস আমৌদ-প্রমোদে কালযাপন 

করিয়! আমেরিকায় যাইবার জন্য উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। খেতড়ির 

মহারাজ স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত আসিয়া একথানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ 

করিয়া তাহাতে স্বামীজীকে উঠাইয়া দিয়া বিদীয় গ্রহণ করিলেন, এবং 

জগমোহনকে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইয়! স্বামীজীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 
আজ্ঞা দিলেন। 

যে সময়ে স্বামীজী, জগমোহন ও ম্বামীজীর একজন ভক্ত রেল- 

কর্মচারী, তাহাদের রিজার্ভ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতে 

ছিলেন, সেই সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ টিকিট-কালেক্টর আসিয়া সেই 
তদ্রলোককে গাড়ী হইতে চলিয়। যাইতে আদেশ করিলেন। ভদ্রলোকটা 

তথাপি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহেবের আদেশ উপেক্ষিত হইল 

দেখিয়া, সাহেব একটু গরম হইয়া, রেল-আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় 
তাহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। তিনিও রেলওয়ের 
কর্মচারী, তাহারও আইন জান! ছিল। তিনি বলিলেন, “এমন কোন আইন 

নাই, যাহার দ্বার! তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য ।” স্থৃতরাং দুই জনে বেশ বচসা 

আরম্ভ হইল। স্বামীজী তাহার ভক্তটাকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে 

নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়। উঠিতেছেন দেখিয়া, স্বামীজী 
তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে গৌরাঙ্গ হঠাৎ 

স্বামীজীকে *তুম্ কাহে বাত কর্তে হো! ?” বলিয়! ধমক্ দিলেন। গৈরিক- 

বসনধারী সামান্ত সন্ন্যাসী ভাবিয়া সাহেব বোধ হয় ধমকাইয়াছিলেন। 
রেলে কত সীধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গু তার্গীতা খাইয়াও নিঃশঝে 

চলিয়া যান, কাঁজেই গৌরাঙ্গ ইহাকেও তন্রপ একজন ভাবিয়াছিলেন। 
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সাহেব এবার যে সিংহের সঙ্গে লাগিয়াছেন, তাহ! তিনি জানিতেন না 

স্বামীজী চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন, 11910 500 16801)7 তুম্? 

০1) 900 000 10610856 010091152০০ 26 20061070176 15 

810 200 01295 [09552105615 210 00 00 170 1210%/ 1091- 

11015? (0801 7010 585 আপ. 8170 50681. 11105 & 26176191791 ? 

সাহেব উত্তর করিল, *] ৪) 90110] 001 1000৮ (19181700826 

611, 1] 0101) 29166500015 0727)” স্বামীজী এইবাঁর অরও 

বিরক্ত হইয়া বলিলেন,”%০৪ 10:06, 9700 5810 700 0100 1010 

606 ৮6108200121) 8110 10৬ %00 000 10707 150101191) 7001 

0৮1) 181020906 6৮61 | 08177 908 98 ৮0015 67010100217 

00 10685620156 106 7001 78176 8170 101101901, ] ৪07 10600 

01160016175 5001 10611851001 60 006 ৪1101011095 

একটা মহা গোলমাল পড়িয়া গেল, অনেক লৌক জড় হইয়া গিয়াছে; 
স্বামীজীর ধম্কানিতে গৌরা্গজী কেঁচো প্রায়, আর কোন উত্তর দেয় না, 
পাশ কাটাইবার চেষ্টা । স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, “্] 0156 01199 

৪1061719656) 61006 5156 176 001 02106 2170 110110191) 0109 

(0) 70156 ০0/210 17091019016 [009110” সাহেব্জী বেগতিক 

দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন; গাড়ীও ছাঁড়িয়া গেল। 
বেম্বাই নগরে আসিয়! জগমোহন সমস্ত জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত করিয়৷ 

স্বামীজীকে জাহাজে উঠাইয়! দিতে গেলেন। স্বামীজী আপনার নিদিষ্ট 
ফাষ্ট, ক্লাস কেবিনে যাইয়া বসিলেন। যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইল। 

ধাহারা বন্ধুগণকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা এবং জগমোহন 

জাহাজ হইতে নামিয়। আমিলেন। জাহাঁজখানিও ধীরে ধীরে সাগর-বঙ্ষঃ 
বিদীর্ঘ করিয়া! চলিতে আরম্ভ করিল। 
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স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্সভায় হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 

হুইয়! গমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি উক্ত সভা৷ হইতে নিমন্ত্রিত হন নাই, 

অথব। আমেরিকার কোন ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় পত্রও ছিল 

না যে, আমেরিকায় পৌছাইয়৷ তাহার বাটীতে অবস্থান করিবেন। 
তিনি আমেরিকায় যাইয়া কোথায় আহার করিবেন, কোথায় শয়ন 

করিবেন, কি উপায়েই বা ধর্দসভায় প্রবেশ করিবেন, তাহার কিছুই 

স্থিরতা নাই, অথচ তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। 

জাহাজখানি যথাসময়ে জাপান হইয়। আমেরিকার বন্দরে আসিয়া 

উপস্থিত হইল, অন্ান্ত যাত্রীদিগের ন্তায় স্বামীজীও জাহাজ হইতে 
অবতরণ করিয়া চিকাগো-সহরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিধানে 

গৈরিক বসন, গাত্রে গৈরিক আল্খাল্লা ও গৈরিক উত্তরীয়, এবং শিরে 

গৈরিক শিরন্ত্রীণ দর্শন করিয়। সহরবাঁসিগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি 

কে এবং তাহার কার্য কি ইহ! জানিবার জন্ত অনেকেই তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিলেন। স্বামীজী আপনার উদ্দেগ্ত সফল করিবার জন্ 

সকলের নিকটেই যথাযথ বর্ণন করিতে লাগিলেন। উহাদিগের মধ্যে 

ছুই-চারিজন মান্তগণ্য ও সন্তাস্ত ব্যক্তি, তাহার অসাধারণ পাগ্তিত্য দেখিয়া 

এবং তাহার গুনে ও মধুর বচনে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে তাহাদের বাটাতে 
অবস্থানের জন্য উপরোধ করেন, এবং স্বামীজীকে ধর্মসভায় নিমন্ত্রণ 

করিবার জন্য সভার প্রধান সভাপতি ব্যারো সাহেবকে অনুরোধ 'করেন। 

ব্যারো সাহেব প্রথমে নানা কারণে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার 

করেন নাই। পরে আমেরিকার স্থপ্রসিদ্ধ ছুই-চারিজন পণ্ডিতের বিশেষ 

অনুরোধে তিনি তীহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন। 

দিবসের পর দিবস গত হইয়! ক্রমে মহাসমিতির অধিবেশনের দিবস 

আসিয়৷ উপস্থিত হইল। ইংলগ্ডের ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, 
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খ্যাতনাম! ধার্মিক ধর্ম্যাজকগণ, স্ব স্ব ধর্মের মত ও মহিমা উক্ত সভায় 

প্রচার করিলেন। বাঙগালাদেশের ব্রা্গ সমাজের স্থুপ্রসি্ধ প্রচারক স্বগীয় 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় 
গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই মহাসভায় ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা করিলেন। 

্রাঙ্গধর্ম্নের বক্তৃতা শেষ হইলে স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। 
একজন অপরিচিত- অজ্ঞাতনামা যুবক নক্ন্যাসী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বত 

করিতে দণ্ডীয়মান হইলেন দেখিয়া, সেই মহাসমিতির বিজাতীয় যুবক ধর্মম- 

প্রচারকগণ, বিজাতীয় বৃদ্ধ ধর্দযাজকগণ সবিম্ময়ে ও সোংস্থকচিত্তে তাহার 

বন্তৃত। শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্তের 

কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয় পর্যন্তও এই দৃশ্ঠ 

দেখিয়। অবাক্ হইয়া গেলেন। 
স্বামীজী ধীরে ধীরে বক্তৃত। আরম্ভ করিলেন। এদেশে সাকার পূজ। 

হয়। শ্রীষ্টান মিসনরীর| আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদ্দিগকে অসভ্য 
জাতি বলিয়৷ বর্ণনা! করেন। তাহারা বলেন যে, ভারতবাসীর1 পুতুল 

পূজা করেন ও তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পুজার অর্থ প্রথমেই বুঝাইবার উদ্েস্তে 

বলিলেন, “ভারতবর্ষে পুভুল পুজ| হয় না ।” 
“06 521 00659 ] 108 661] ৮০00 00616 15 100 [0019- 

06191) 10 11019, 110 55619 £6100016) 16 0172 50910519% 2170 

11516109) 176 ৮711] 100. 006 5015101010615 20010151175 911 075 

21010081655 01 692 10 013556 £7%/2225.5 

1722276 0% £7127/0/25%. 
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তাহার বক্তৃতা-শক্তি, শাস্তজ্ঞান, অকাট্য যুক্তি এবং তর্কের প্রণালী 
দেখিয়া, বিছন্মগুলী ও সাধুসমাজ স্তত্তিত হইয়া গেলেন। সভায় ধন্ত 

ধন্ত পড়িয়! গেল। সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়৷ আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। সে আন্দোলন ও প্রশংসাধ্বনি আট লার্টিক মহাসমুদ্র 

পার হইয়া দেশ বিদেশে আসিয়৷ উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে 
একবাক্যে স্বীকার করিলেন, স্বামীজী সত্য সত্যই মহাজ্ঞানী-পুরুষ। 

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল মহাজ্ঞানী পুরুষ নহেন_-তিনি সাধু 
পুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্ত ইংলও ও আমেরিকাবাসিগণ সন্তানের 

স্তায় তাহার সেবা করেন নাই। তাহারা বুঝিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে 

এমন কিছু পদার্থ জন্বিয়াছে, যাহা দ্বার! ইনি দেবতুল্য হইতে সক্ষম হইয়া- 
ছেন। লোকে সম্মান, খশ্বধধ্য, ইন্দিয়-ন্থথ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়! 

রহিয়াছে; কিন্ত ইহার লক্ষ্য কেবলমাত্র ঈশ্বরের দিকে । আমেরিকায় 

ইনি যে রূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কয়জন যুবক তাহাদের 
চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেন ? একে তাহার জগদ্ধযাপী প্রতিষ্ঠা, তাহাতে 

পরমনুন্দরী উচ্চবংশীয় নুশিক্ষিতা যুবতী মহিলাগণ সর্বদা আসি 
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আলাপ ও সেবা! করিতেন, এমন কি, অনেকে তীহাকে বিবাহ করিতেও 

চাহিয়াছিলেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্তা। ()61:555) সত্য সত্য এক 

দিন আসিয়! তাহাকে বলিয়াছিলেন, পম্বামিন্ ! আমার সর্বস্ব ও আমাকে, 

আপনাতে সমর্পণ করিলাম।” এরূপ প্রলোভন কয়জন সহ করিতে 

পারেন? 

ইংরাজী ১৮৯৪, ৫ই এপ্রিলের *বোসটন ইভিনিং ট্রান্সক্রীপট” নামক 
সংবাদ-পত্র, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন ;-17৩ 15 16211 

৪5168610911) 00101) 91170016, 5107016 2170 15217760 106070 

00101211501) 1 27990 01001 501)01915. * * * 41010199901: 

৪ [7817/210 1069 10 076 0601019 11 018156060১৪ [২111- 

005 (:0001655 0 6 17110) 11051660 60 01010509১ 98100- 

[72 15 11016 1921060 0102) 811 01 09 1022161)61.৮ 

কিছুদিন পরে এ সংবাদ-পত্র পুনরায় লিখিতেছেন-_71161 19 ৪ 

10০01 26 076 160 01006 07021709 00 16 410 091906. 20 

0015 07550990515 ০1 ৮7৩ 00172165501 1২611510105 911 16- 

[0911 * * * 10106 10050 5011106 05016 006 177695 11) 0115 

21161710010 15 ১৬201 ৬1561279009, 079 171700 000101) * * * 

মহাবোধি সৌসাইটার সেক্রেটারী-_ এইচ. ধর্মপাঁল-_বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদীয় 
হইতে নিমন্ত্রি হইয়। গিয়াছিলেন। তিনি ইপ্ডিয়ান মিরারে লিখিতে- 

ছেন 7--%7176 5100955 ০? 016 1২611510105 [99111210610 ৮729, 
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"দি নিউইয়র্ক হেরল্ড” নামক সংবাদ-পত্র বলিতেছেন,__ 
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চিকাগো-সভার প্রধান সভাপতি--রেভরেও ডাক্তার ব্যায়ো 

সাহেব-_অবশেষে অগত্যা এইরূপ লিখিতেছেন,_-”[17015 08৩ 17001701 
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স্বামীজীর যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, আমেরিকার 

নানাস্থান হইতে তাহার বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। তিনি 
প্রায় ছুই বংদর কাল আমেরিকার নানাস্থানে হিন্দুধর্ম স্ন্ধীয় বক্তৃতা! 
করিয়া, ধর্শের সার্বভৌমিকতা বুঝাইয়! দিয়া, “হিন্দুধর্মই আদি ও যথার্থ 

সত্য”, ইহ। তদদেশীয় ব্যক্তিদিগের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, 

তদ্দেশবাঁসী কত নরনাঁরীকে ব্রহ্ষচর্য্য অবলম্বন করাইয়া, বেদান্ত শিক্ষা 
দিয়া, পাশ্চাত্য প্রদেশে তাহাদিগকে প্রচারিকার কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া, 
১৩০২ বঙ্গান্দে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গমন করিয়া প্রথম বংসরেই তদ্দেশ- 
বাসী ম্যাডাম লুইস (0190917 [00156 ) এবং মিষ্টার স্যাগডেস্বার্গকে 
(01. 58706955015 ) ব্হ্গচর্ধ্য অবলম্বন করাইয়া! বেদীস্ত শিক্ষ দেন। 

এক্ষণে তাহারা স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কপানন্দ নাম ধারণ করিয়! সমগ্র 

আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। 

ষে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ে তাহার 

গুরুভাই ও শিষ্যসেবকগণ পত্রের দ্বার তাঁহার সংবাদ লইতেন। তিনিও 

সেই সকল পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি যে সকল পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার একখানি মাত্র এই স্থানে প্রকাশ করিলাম । 
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ও নমো ভগবতে রামরুষ্তায়। 

২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩ । 

(60156 ৬. 17916, 

541) 162110012) 48561006) (01)10950, 

কল্যাণাম্পদেষু, 
বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমর! যে আমাকে মনে 

রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে 

চিকাগে বৃতাত্ত হাঁজির, বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ আমি যাহা করি, 

গোপন করিবার যথোঁচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। 

বিশেষ, এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী 

কোথাও দেখি নাই। সকল কাঁধ্য এরাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে 
ভরা । আমাদের পোড়। দেশে মেয়ে ছেলের পথ চল্বার যে৷ নাই। আর 

এদের কত দয়! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়ের! বাড়ীতে স্থান 

দিতেছে, থেতে দিচ্ছে-_লেকৃচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে ক'রে 

বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না । শত শত জন্ম এদের 

সেবা করিলেও এদের খণ-মুক্ত হব না। | 
বাবাজি, শাক্ত শবের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শক্ত 

মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং 

সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন,_এর! তাই দেখে। 

মন মহারাজ বলিয়াছেন যে, ত্র নাধ্যস্ত নন্দস্তে তত্র দেবতী£” 

যেখানে স্ত্রীলোকের সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মাহাকপা। এর 
ভাই করে। আর এর! তাই এত সুখী, বিদ্বান্ স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর 

আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, অতি হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল, 

'আমর পণ্ড, দাস, উদ্চমহীন, মহাদরিদ্র। 
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এদেশের ধনের কথ! কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনীজাতি আর 

নাই। ইংরাজেরা ধনী বটে, কিন্ত অনেক দরিদ্রও আছে। এদেশে দরিদ্র 
নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে, রোজ ৬ টাক! খাওয়া- 

পরা বাবদে দিতে হয়। ইংলগ্ডে এক টাক! রোজ । একট! কুলী ছ'টাকা! 

রোজের কম খাটে না; কিন্তু খরচও তেমনি । চারি আনার কম একটা 

থারাপ চুরুট মেলে না । ২৪ টাকায় এক জোড়া! মজবুত জুতো । যেমন 
রোজকার, তেমনি থরচ। কিন্তু এর! যেমন রোজকার করিতে, তেমনি 

খরচ করিতে । আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ 

বরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর স্তায় 
স্বাধীন। হাট-বাজার, দৌকান-পাট, রোজকার, সব কাজ করে অথচ 

কি পবিত্র! যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরা দ্রিন রাঁত গরীবদের উপকারে 

ব্স্ত। আর আমর! কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে ৰে না হ'লে 

থারাপ হয়ে যাবে। আমর! কি মানুষ, বাবাজি? মনু বলেছেন, 

“কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তিষদ্ুতঃ,”__ ছেলেদের যেমন ৩০ বংসর 

পর্যয্ত ব্রহ্মচ্ধ্য ক'রে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে 

হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত কর্তে 

পার? তবে আশ! আছে, নতুবা পণ্ড জন্ম ঘুচিবে না। 

দ্বিতীয় দরিদ্র লৌক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, 

তার আর আঁশ! ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার ! 

এদেশের সকলের আশা! আছে, ভরস। আছে, 001901811055 আছে। 

আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগন্মান্ত হবে। আর সকলে 

দূরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাদিক আয় ২২ টাকা। 
সকলে চেঁচাচ্ছেন আমর! বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়ত! 

করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্ত 
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প্রাণ কাদে? হে ভগবন্, আমর! কি মানুষ! এ যে পণ্তবৎ হাঁড়ী, ডোম 

তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্তঠ তোমর! কি করেছ, 

তাঁদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্্তে পার ? তোমার! 

তাঁদের ছোওনা, দূর দূর কর, আমরা কি মান্য? এ যে তোমাদের হাজার 

হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্ছেন, তারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীব- 
দের জন্য কি কর্ছেন? খালি বল্ছেন, ছু য়োনা আমায় ছুঁয়োনা। এমন 

সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি 

ছুত্মার্গ-_আমায় ছুয়োনা-_ছু' য়োনা। 

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখ্তে নয়, তামাস! দেখৃতে নয়, নাম 
করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্তে। সে উপায় কি, পরে জান্তে 

পার্বে, যদি ভগবান্ সহাঁয় হন। 

এদের অনেক দোষও আছে। ফল কথ, এই ধর্মবিষয়ে এর। আমাদের 

চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ। এদের সাঁমা- 

'জিক ভাব আমর! গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিব। 

কবে দেশে যাব, জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান্। তোমরা সকলে 
আমার আশীর্বাদ জানিবে। 

| ইতি বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে কয়েক মাস অবস্থান করিয়৷ হিন্দুর 

প্রচার করিতে থাকেন। তাহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে আমেরিকার 
হ্যায় এইস্থানেও এতদ্েশবাসী বহুসংখ্যক নরনারী তাহার শি্যত্ব গ্রহণ 

করেন। এ সকল শিষ্যদিগের মধ্যে সিস্টার নিবেদিতাই সর্বপ্রধান!। 

ইংলগ্ডের প্রধান প্রধান সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিত! 
অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহত হইতেছেন। তথায় তিনি ভারতের 
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সমাজচিত্র এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত 

অ্বিত করিয়! সকল নরনারীসমক্ষে দেখাইতেছেন যে, ভারতের গৌরব 

কত উজ্জ্বল, কত মহিমান্বিত এবং কত অন্ুকরণীয়। ৬রমেশচন্ত্র দত্ত 

মহাশয় শ্রীমতী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, “তাহার বিছ্া-বুদ্ধি 

ও বিবার কহিবার ক্ষমত! অলোকসামান্ত |” 

স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন ইউরোপীয়ান শিষ্যের সহিত ১৩৪৩ 

বঙ্গাবে (ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে ) ইংলগ 

হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে আসিবার সময় সিংহলবাসী- 

দিগের অনুরোধে তিনি সিংহল দ্বীপস্থ কলঘো নামক স্থানে আহৃত হুন। 

সিংহল কোথায় এবং ইহার নামোৎপত্তিই ঝ1 কিরূপে হইল, পাঠক পাঠি- 

কার অবগতির জন্ত তাহার ষৎকিঞ্চিৎ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

দশাননের স্বব্ণলঙ্কাপুরী এক্ষণে সিংহল নামে পরিচিত। কিরূপে এই 

নামের উৎপত্তি হইল, সিংহলে তাহার এক কিন্বদস্তী আছে। মগধের 

রাজকুমার বিজয়বাছ লঙ্কারাজ্য জয় করিয়৷ তথায় রাজত্ব বিস্তার করেন। 

লঙ্কায় তখন যক্ষপুরী ছিল, বিজয়বাু ষক্ষপুরীতে রাজধানী ন! করিয়া 

যেখানে তরণী হইতে অবতীর্ণ হন, সেই স্থানে (সমুদ্র উপকুলস্থ এক 
কাননে) তাত্কর্ণী নামে নৃত্তন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 

তদনুসারে সমস্ত লঙ্কার নাম তাত্রকর্ণী হইয়াছিল। বিজয়বাহুর পিতা 

সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের বংশের উপাধি 

সিংহল হইয়াছিল; সুতরাং বিজয়বাহু-বিজিত রাজ্য, সিংহল নামে 
অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিজয়ববাহ বাঙ্গালী ছিলেন, 

কারণ তীহার পিতামহী এক বঙ্গ-রাকন্তা এবং দিংহ বাহুও বঙ্গের 

কতকদূর অধিকার করিয়া রাজা নাম লইয়াছিলেন। বর্তমান সিংহ- 
ভূম তীহার রাজধানী ছিল। মগধরাজজ অজাতশক্রর রাজত্বকালের 
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অষ্টাদশ বর্ষে, খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শত ত্রিচত্বারিংশং বংসর পূর্বে, আমা- 

দিগের শকাবা! আরস্তের ৬২২ বৎসর পূর্বের, বিজয়বাহু লঙ্কা! বিজয় করিয়া- 

ছিলেন। সেই বৎসর শাক্যমূনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। বিজয়বাহু শৈব 

ছিলেন। তীহার রাজধানীতে চারিটী শিবালয় আছে। বিজয়ের লঙ্কা 
অবতরণ সময় হইতে সিংহল অব্ব আরম্ভ। সিংহলের ইংরাঁজী নাম 

সিলোন। 

দিলোনের চতুদ্দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে 
২৬৬ মাইল, প্রশস্তত৷ পূর্ব-পশ্চিমে ১৪৪ মাইল। পরিধি প্রায় পঁচিশ 
হাঁজার বর্গমাইল। ১৫০৫ খুষ্টাব্ে পোরটুগিজের! এই দ্বীপে কুঠী স্থাপন 

করেন, কিন্তু পর শতাব্দীতেই ওলনাজের। তাহাদিগের অধিকারচ্যুত 

করিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ ব্রিটিশের 

ওলন্দীজী কুটী অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সহিত সংযুক্ত 

করিয়! লন। ছয় বংসর পরে ১৮০১ খ্রীঃ সিংহলরাজ্য মান্্রাজ হইতে 

পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ হয়। এই সময় হইতেই সিংহলরাজ্য 
ভাঁরতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। উহা ব্রিটি- 
শাধিকৃত ঙপনিবেশিক শাসন-প্রণালীর অন্তগ্গত। সিংহলকে যখন 

ভারত সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়। গুপনিবেশিক শাঁসনাধীন কর! হয়, 

তখন ভারতবর্ষের ভূতপুর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল মারকুইস্ অব ওয়েলেস্লী 

তদ্ধিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 

লঙ্কার সমুগ্রসন্নিহিত তূভাগ বহুদূর পর্য্যন্ত সমতলক্ষেত্র ; ভূমি উর্বর! ) 

সর্ধধতুতেই নানাবিধ শস্ত ও বৃক্ষলতায় সমালঙ্কৃত ; মধ্যভাগ স্থনাদিনী 

আোতম্বতী ও মনোহর পর্বতমালায় পরিশোভিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর! 

লঙ্কাকে প্রাচ্তরঙ্গের ননদনকানন ( 2810617. ০0৫ 7:061 ) বলিয়। সম্মান 

করিয়াছেন। বাস্তবিক এ গৌরব অযথাস্থানে প্রদত্ত হয় নাই। সিংহল- 
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দ্বীপ বিবিধ মহামূল্য মণিরত্বের আকর ; সিংহলের স্থবিস্তৃত স্ুস্ত দারুচিনি- 

উদ্যান জগদ্ধিখ্যাত ;- প্রাকৃতিক শোভা জগতে অতুলনীয় । স্থানে স্থানে 
অগণিত সুন্দর প্রাচীন অষ্টালিকা ও কীত্তিস্তস্তের ধ্বংসাবশেষ এখনও 

দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজধানী কলম্বো নগরে ইংরাজদিগের 

মহাবিস্তৃত বন্দর হইফ্লাছে; বাঁণিজ্যেরও বহুল বিস্তার। কলম্বো বিষুব- 
রেখা হইতে সাত অংশ উত্তর; এখানে সৌরকর অতিশয় প্রথর, কিন্তু 

সমুদ্রসমুখিত স্ুণীতল সমীরণ সর্বদা প্রবাহিত হইয়! সেই তীব্র রবিতেজকে 

স্িগ্কতাগুণে শীতলম্পর্শ করিয়া! থাকে । সিংহলে চিরবসম্ত বিরাজমান ; 

পৌষ মাঘ মাসের রাত্রে সামান্য একখানা স্থল-বস্ত্রে দেহাবরণ করিলেই 
শীত নিবারণ হয়। 

সিংহলের মহামুল্য রত্বসকল বিশ্ববিখ্যাত। সিংহলে যখন দেশীয় 

রাজা ছিলেন, তখন তাহারা মণিরদ্র আহরণ-্বত্বটী আপনাঁদেরই একচেটে 
করিয়৷ রাখিতেন | ইংরাজের1 যখন মোরাবাক করালী, নুবারা, এলিয়া, 

রাকৃবাণী এবং রত্বপুরার রতক্ষেত্র অধিকার করেন, সে সময় পর্যন্ত এ 

রীতি প্রচণিত ছিল। রাকৃবাণী ও রত্বপুরীপ্রদেশে নীলকান্ত-মণি ও 

বিড়ালাক্ষ-মণি বহুল পরিমাণে সমুপন্ন হয়। সিংহলের পদ্মরাগ-মণি 

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । নদীর স্তরে এবং অয়স্কান্তের আকর-মৃত্তিকায় 

ইহা। উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিংহলে মরকতমণিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। 

যাঁয়। কান্দির নিকটবর্তী মহাবিলজ| প্রদেশেই ইহার প্রধান আকর। 

সিংহলের মুক্তা ভূবনবিখ্যাত। পূর্বে প্রতি বৎসর ফান্তন মাসে 
সিংহলের উত্তর-পশ্চিমে আরিপো! নামক জনপদের নিকট সমুদ্র হইতে মুস্তা- 
ফলদ কন্তুরী উত্তোলন করা হইত। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ 
টাকা লাঁভ থাকিত। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কস্তরী নষ্ট হওয়ায়, ১৮৩৭ 

ৃষ্টাৰ হইতে চারি বৎসর অন্তর মুক্তা অন্বেষণ কর! হইয়া থাকে। 
জী--২* 
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ভারতের এবং সিংহলের শরশথর্্য লইয়া ইংলগ্ডর খশবধ্য। মিষ্টার জন্ 
ফগুসন্* লিখিয়াছেন, “যদি সিংহলের টাক! সিংহলে থাঁকিত, সিংহলের 
কত শ্রীবৃদ্ধি হইত।” ইংরাজ দিংহল হইতে এত দ্রব্য লইয়া! যাইতেছেন, 

এতথাপি তথায় দুভিক্ষ নাই এবং দারুণ দারিদ্র্যও নাই। সার এডোয়ার্ড 

ক্রিসী লিখিয়াছেন,“লগুন নগরে শীত খতুতে আমি এক দিনে যত মানবের 

দুঃখ দেখিয়াছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেখি নাই” 

সিংহল যে রাবণ রাজার দেশ ছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়! যায়। 

সিংহলে রাবণক্চোট নামক একটা স্থান ছিল, তাহা এক্ষণে সমুদ্র-গর্ভে 

নিহিত হইয়াছে । তথার এরূপ িঘবদন্তী আছে যে, রাব্ণকোটেই 
রাঁবণের পুরী ছিল।$ অমুদ্রমধ্যে রাবণকোটের জল এখনও লালবর্ণ 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং সর্বদাই এ স্থানের জল ঘুর্ণায়মাণ হইতৈছে। 
জলযানসকল সর্ধদাই প্র স্থান হইতে দূরে থাকে । যদি কখনও কোন 
জলযান দৈবাঁং উহার নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইয়া 
যায়। রাব্ণকোটের প্রধান ছইটা শিলাখণ্ডে দুইটা নাঁবিক-সহায় দীপ-গৃহ 

নির্মিত হইয়াছে। $ সিংহলের “অশোক-বন” সিংহলীদিগের একটী প্রধান 
তীর্ঘস্থান। জীফ্ন! বা উত্তর সিংহলের ইতিহাসে ধা লিখিত আছে যে, 
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“কলিযুগের প্রারস্তে বিভীষণ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে 
রাক্ষসগণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল। 

সিংহলের রাজধানী কলম্বো। স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বোয় আমিয়া 

উপস্থিত হইলে, তদ্দেশবাসী বহু গণ্যমান্ত সন্ত্রান্ত ব্যক্তি তাহাকে অভার্থনা 

করিয়া বাম্পীয় জলযান হইতে নামাইলেন। তাহার মুখবিবরনিঃস্যত 

মধুর উপদেশসকল শ্রবণ করিবার জন্ত যেন সকলেই ব্যস্ত। স্বামীজী 
তৎপরদিবদ কলম্বোয় একটা হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়! কান্দি নামক 

স্থানে গমন করেন। কান্দি-নিবাসীরা তাহাকে একটা অভিনন্দন প্রদান 

করিলে তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর প্রদান করেন। ইহাঁর পর তিনি 

সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্ত্সকল দর্শন করিয়া! জাফ্নাভিমুখে 
গমন করেন। যে সময়ে তিনি দাশ্ুল নামক স্থানে উপস্থিত হন, সেই 

সময়ে তাহার গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়। যায়। তাহার ভক্তমণ্ডলী 

অন্ত স্থান হইতে গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলে তিনি তাহাতে আরোহণ 

করিয় অন্ুরাধাপুরে আইসেন। বুদ্ধগয়ার মহোবোধি বৃক্ষের যে একটা 
শাখা তথায় প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন বৃক্ষতলে সহস্র সহশ্র 

শ্রোতার সমক্ষে তিনি “উপাসনা” সন্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। স্বামীজী 

তামিল ভাষা জানিতেন না, সেইজন্য তিনি ইংরাঁজীতে বলিতে লাগিলেন 
এবং তৎস্থানীয় একজন দ্বিভাঁষী উহা! তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া 
বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজী অনুরাধাপুরে বক্তৃতা করিয়া ভাভো- 

নিয়া় আইসেন। ভাভোনিয়াবাসিগণ স্বামীজীদর্শনে অতীব প্রীত হন 

এবং তাহাকে একথানি অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজী উহার 
উত্তর প্রদান করিয়৷ জাফ্নায় গমন করেন। ম্বামীজী জাফনায় আসিতে- 

ছেন, ইহ! প্রচারিত হইলে, জাফনাবাসিগণ জাফ্না সহরের প্রত্যেক পথ 
নারিকেল-পত্র ও নানাবিধ পুণ্পের দ্বারা শোভিত করেন। স্বামীজী 
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জাফ্না সহরে আসিয়া পৌছিলে সন্ত্রস্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে 

হিন্দুকলেজ-গৃহে অভ্যর্থনা করেন। এই স্থানে তিনি কয়েক দিবস বেদান্ত 

প্রচার করিয়া, জলযানারোহণে পান্বানে আগমন করেন। সেতুবন্ধ 

রামেশ্বরের একাংশকে পাম্বান বলে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, রামনাদ রাজার 

অধিকারতুক্ত । স্বামীজী পাম্বানে পৌছিলে রামনাঁদের রাজা তাহাকে 
অভ্যর্থনা করেন । পান্বানবাসীরা স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রদান করান্বত্বেও 

রামনাদরাজ তাঁহাকে একখানি স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজী 
রামেশ্বর-মন্দিরে ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া, রামনাদ-রাঁজার অনুরোধে 

রামনাদে আগমন করেন। তিনি রামনাদে পদার্পণ করিলে, তাহার 

সম্মানের জন্য নানাবিধ আতসবাজী মহা ধূমধামের সহিত দগ্ধ করা হয়। 
রামনাদ-রাজ স্বামীজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি 

পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া ভারতে আসিয়া প্রথমে যে স্থানে পদার্পন 

করেন, সেইস্থানের স্মরণচিন্বস্বরূপ রাজা বাহাছুর পান্বানে একটী স্মৃতিস্তস্ত 

নির্মাণ করিয়া দেন। এ্রস্তস্ভের গাত্রে যেসকল কথা থোদিত আছে, 

তাহার বঙ্গানুবাদ এই, 
প্যামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তধর্মম প্রচার করিতে আশ্চর্য্য 

রূপে কৃতকার্য হইয়া, তাহার ইংরাঁজ-শিষ্যগণের সহিত ভারতের ষে 

স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজ ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে 
এই স্থৃতিস্তস্ত নির্মাণ করিলেন।” | 

রামনাদ হুইতে স্বামীজী কলিকাতায় আগমন করিলে, রাজা রাধাকান্ত 
দেবের বিস্তৃত ঠাকুর-বাটীর নাটমন্দিরে একটা বিরাট সভ। করিয়া! তথায় 

তাহাকে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন প্রদান কর! হয়। | 

স্বামীজী কলিকাতায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
ও কামরূপে গমন করেন। এই স্থানে তাহার শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তিনি 
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কয়েক দিবসের জন্য শিলং গমন করেন। তত্রত্য চিফ কমিশনার শ্রীযুক্ত 
কটন সাহেব স্বামীজীর আগমনবার্ত জানিতে পারিয়া, তাহার সবিশেষ 

যদ্ব ও অভ্যর্থনা করেন। এ স্থানে স্বামীজী একটা বক্তৃতা করেন। 
শ্রীযুক্ত কটন সাহেব ও তত্রত্য যাবতীয় ইংরাজ-কর্মমচারী তাহার বক্তৃতা 
শ্রবণ করিয়৷ অত্যন্ত গ্রীত হন। 

১৩০৭ বঙ্গান্ধে (ইং ১৯০০ সালে) স্বামীজী প্যারিসের ধর্মমসভায় 

নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তিনি তথায় তিন মাসকাল ধর্্প্রচার 
করিয়া জাপান হইয়৷ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এ সময়ে তাহার 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়! পড়ে । ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের ২৭শে তারিথে 

( ইং ১৯০২ সালের জুলাই মাসের ৪ঠা তারিথে ) রাত্রি ৯॥* টার সময় 

ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মহাসমাধির 

সাধনোচিত ধামে গমন করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জনে গুরুর কৃপায় 
অনেক দিন মাধন! করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মযোগের অধিকারী । 

তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই খষিদের মত অথব| তাহার গুরুদেব 

পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞানভক্তি লইয়! থাকিতে পারিতেন। কিন্ত 
তাহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা 
যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া! গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, 

এ সকলকে সন্্যাসীর স্তায় কাক-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে 

ভোগ করিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে 

হয়, তাহ! নিজে কাঁজ করিয়! দেখাইয়! গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও 

আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত 

অর্থ জীবের মঙ্গলকল্পে ব্যয় করিয়াছেন । স্থানে স্থানে, যথা--কলিকাতার 
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নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৬কাশীধামে ও 

মান্্রীজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুভিক্ষপীড়িতদিগের নান! স্থানে-_ 

দিনাজপুর, বৈগ্ভনাথ, কিষেনগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্তান্ত স্থানে সেবা 

করিয়াছেন। দুভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক-বাঁলিকাগণকে 

অনাথাশ্রম করিয়! রাখিয়া! দিয়াছিলেন। রা'জপুতানার অন্তর্গত কিষেনগড় 

নামক স্থানে অনীথীশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এ আশ্রমে ইংরেজ 
00101015510) নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা 

করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম 

চলিতেছে। স্বামীজী হরিদ্বার নিকাটস্থ কঙ্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্ত 
সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রীস্ত রোগীদিগকে 

অনেক অর্থব্যয় করিয়া! সেবাশুশ্রাা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের 
জন্য একাকী বসিয়া কীর্দিতেন। আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, “হায় ! 

এদের এত কষ্ট, ষে ঈশ্বরকে চিন্ত। করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই!” 
সমগ্র ইংলগ্ড ও আমেরিকা-মুগ্ধকারী স্বামী বিবেকানন্দের অতি সরল 

মধুর ও ওজস্বিনী ইংরাজী ভাষায় প্রণীত “রাঁজযোগ,' 'ভক্তিযোগ” ও 
“কর্মধোগ' নামক তিনথানি উপাদেয় পুস্তক আছে । 
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জন্ম ও শৈশবকাঁল। 

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত গ্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী 

নামক একজন শ্ুদ্ধাচারী বৈষ্ণব বাঁ করিতেন। তিনি রামানুজীয় * 

পবড়গল” শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইছারা ছুই সহোদর। জোঠ্ঠের নাম 

লছ্মীনারায়ণ। লছমীনারায়ণ, সংসাঁর ত্যাগ করিয়া, গাজীপুর নগরের 

প্রান্তবন্তী কুর্থা নামক গ্রামে ভাগীরধীর তীরে একটা ক্ষুদ্র বনের মধ্যে 

* রামানুজীয় সম্্রদায় দুইটা দলে বিভক্ত, যথা-_“বড়গল” ও “তুইজ্বল।” এই 
ছুইটা দল সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।--এক সময়ে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের দুইজন 

সাধক পৃজার আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাহাদের ইষ্টদেবতা ্ররজীর 

রথ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। একজন শশবাত্তে তখনই ইষ্টদেবের দর্শনার্থে 

রথের নিকটে আমিলেন, অপর নাধক পুজার ব্যবস্থা মম্পূর্ণ করিয়া উঠিলেন। তাহা- 

দের ইষ্টদদেব, যিনি অগ্রে আদিয়াষ্টিলেন, তাহাকে জিজ্ঞামা করিলেন, “তোমার 

তিলক অমপ্পূর্ণ কেন?” তিনি কহিলেন, “যখন উপান্ত দেবের দর্শন পাইলাম, তখন 
উপাসনার প্রয়োজন কি? তাই আমি পুজার ব্যবস্থা! অমন্পূর্ণ রাখিয়া উঠিয়া 
আসিয়াছি।” অন্য সাধককে জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, “উপাদনার দ্বারা উপাস্য 

দেবতা! লাভ হয়, সেই জন্য উপাসনা পূর্ণ না হইলে উঠিতে পারি নাই।” সাধকদ্বয়ের 

কথা শুনিয়া! ইঞ্টদেঘ পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, “তুমি বড়গল নামে পরিচিত 

হইবে” এবং শেষোক্তকে বলিলেন, “তোমায় নকলে তুইজ্বল বলিবে।" এই ছুই 

শ্রেণীর বৈষবের কগালম্থিত তিলক-রেখা! দেখিলেই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। 

এক শ্রেণীর তিলক, কগালে শ্রিশূলাকৃতি রেখাবিশিষ্ট, অপর শ্রেণীর তিলক- 

নািকার উপর ব্যাপিয়! কগামে ত্রিশুলাকৃতি অস্কিত থাকে । 
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একথানি কুটার বীধিয়া তাহাতে সাধন, ভজন ও যোগাভ্যাস করিতেন। 

গঙ্গা এখন যেমন কৃর্থা গ্রাম হইতে দুরে চলিয়৷ গিয়াছেন, ৬ বৎসর 

পূর্বে তেমন ছিলেন নাঁ। তখন পুণ্যতোয়া ভাঁগীরথী সেই বনভূমির 
প্রান্তদেশ ধৌত করিয়। প্রবাহিত হইতেন। 

অযোধ্যানাথের তিন পুত্র । জোষ্ঠ গঙ্গারাম, মধ্যম হরভজন এবং কনিষ্ঠ 

বলরাম। শৈশবাবস্থায় কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া হরভজন 

দাসের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সেই একচক্ষুহীন বালকের মাতাপিতা 

তাহাকে আদর করিয়৷ শুক্রাচাধ্য বলিয় ডাঁকিতেন। ১৮৪০ 

থুষ্টাববে উক্ত প্রেমাপুর গ্রামে হরভজনের জন্ম হয়। হরভজনের 

বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময়ে সাধু লছ্মীনারায়ণ পীড়িত হইয়া 
অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন এবং তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠে। 

কতকগুলি মূর্খ লোকের পরামর্শে সাধু লছ্মীনারায়ণ তাহার পদদয় 

হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলেন। শরীরের রক্ত বহু পরিমাণে 

নির্গত হওয়ায় তাহার চক্ষু তেজোহীন হইয়! ষায়। চক্ষের জোতিঃ ক্রমশঃ 

নষ্ট হইতেছে দেখিয়া “সুরমা” ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এ “সুরমা” 

এরূপ বিষীস্ত ছিল যে, চক্ষে দিবামাত্রই দারুণ যন্ত্রণা হইত। 
উহা! ছুই চারি দিবস ব্যবহার করিবার পর তীহার চক্ষু ও সমস্ত মুখ 

ফুলিয়। ৮১* দিবসের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়া যায়। অযোধ্যানাথ 
জ্যেষ্ঠের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া! অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং অগ্রজের 

গুশ্রযার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহার নিকট রাখিতে অনুরোধ 

করিলেন। কনিষ্ঠের কথার সাধু লছমীনারায়ণ বলিলেন, “গঙ্গারাম 
তোমার সাংসারিক বিষয় কার্যে সাহাধ্য করিবে, সে তোমার কাছেই 
থাকুক, তুমি কনিষ্ঠ * শুক্রাঁচার্যকে আমার নিকট রাখিয়া দাও” 
৯». তখন অযোধ্যানীথের তৃতীয় পুত্র জমগ্রহণ করেন নাই |... 



মহাতা পওহারী বাবা । ৩১৩ 
সিসি স্লিপ সিসপসিতাসপশ পরস্পর পলিসি পিট 

অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠকে অনেক বুঝাইয়৷ বলিলেন যে, “গুক্রাচার্ধ্য নিতান্ত 
শিশু, তাহার দ্বার] আপনার উপযুক্ত সেবা হইবে না ।” কিন্তু লছ্মী- 
নারায়ণ কিছুতেই শুনিলেন না, পাছে সহোদরের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়! 

তিনি শুক্রাচার্যাকেই পাঠাইতে বলিলেন। জ্যোষ্ঠের অন্ুমতিক্রমে অযোধ্যা- 
নাথ, দশমবর্ষীয় বালক হরভজনকে জননীর শ্সেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া, কুর্থা গ্রামের নির্জন বনের মধ্যে পিতৃব্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। 
মধ্যে একবার এঁ শিশুকে বাটীতে আনিয়৷ তীহার যজ্ঞোপবীত দিয়া 

আবার তথায় রাখিয়া আসিলেন। 

বিদ্যাশিক্ষা! । 

হরভজন পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া বিগ্যাশিক্ষা' আরম্ভ করিলেন। 

তিনি প্রত্যুষে গঙ্গাপ্নান করিয়া! অধ্যয়ন করিতেন এবং বেল! দশটা 

পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া! রন্ধনকার্ষো প্রবৃত্ত হইতেন। রন্ধন শেষ হইলে, 

জ্যেষ্ঠতাত ও তাহার একটী শিষ্ের সেবা! করাইয়া আপনি অন্নগ্রহণ 

করিতেন। প্রীয় এক বংসর কাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া তিনি 

গাজীপুরের প্রান্তস্থিত হু'সেনপুর গ্রামে শিউরতন পঙ্ডিতের কাছে 

গিয়া প্রতিদিন সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন তথায় সংস্কৃত 

এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শঙ্করাগ্রামে নন্দা নামক পঙ্ডিতের 

নিকট “বালবৌধ,” “শীঘ্রবৌধ” প্রভৃতি জ্যোতিষশান্ত্র শিক্ষা করিতে 

লাগিলেন । ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে 

ইচ্ছুক হইয়! গাজীপুর নগর-নিবাসী বেচন পর্ডিতের নিকট “সারম্বত” ও 
“চন্দ্রিক” নামক ছুইথানি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। ইহার এক বংসর পরে 

গোপাল পগ্ডিতের নিকট বেদাস্তপঞ্চদশী উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। 



৩১৪ জীবনী-সংগ্রহ | 
পপি পাপাপাপাপাসাপাপাপাাাপীপাপাপাপাপপিপিসিপাপাপাপপাপাপাপাপিপিিিসিপপিশিপিশিশিশপিপিউিপিসিসিপিশিসিশিশিসিছ, 

অসামান্ত শ্মরণশক্তিপ্রভাবে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ 
পণ্ডিত হুইয়া৷ উঠিলেন। এই সময়ে একবার তিনি প্রেমাপুরে গিয়া 
ম্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিয়া! আইসেন। 

তীর্ঘযাত্রা ও শ্লদিনা। 

১৮৫৬ থুষ্টাবে সাধু লছমীনারীমণ দেহত্যাগ করেন। হরভজন 
পিতৃব্যের সমাধি এবং অন্ঠান্ত কার্ধযসকল সমাধা করিয়া পঁ আশ্রমেই 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লছমীনারায়ণ কতকগুলি দেব-দেবীর 

মৃত্তিপূজা করিতেন। এক্ষণে শুক্রাচার্ধ্য সেই সকল দেব-দেবীর পূজা 

ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে 

তাহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। এই সময় হইতে তাহাকে অত্যন্ত 
উদ্ধিগ্ন ও চিন্তাকুল দেখা যাইত। তিনি প্রায় রন্ধন করিতেন না, কোন 

দিন এক পোয়া কি অদ্ধীসের ছুপ্ধীপান করিতেন, কোন দিন বা নিরম্ু 

উপবাঁসেই কাটাইয়া দিতেন। 
১৮৫৭ থৃষ্টাৰোর প্রারস্তে দেব-দেবীর পূজা ও আশ্রমের ভার পিতৃব্যের 

মন্ত্রশিষ্যকে সমর্পণ করিয়। হরভজন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি 

রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধরামেশ্বর, চিদান্বরম্ প্রভৃতি বহুতীর্থ পদব্রজে পর্যটন 

করিয়া “গিরনার” পর্বতে গমন করিলেন। তথায় একজন মহাপুরুষের 

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সিদ্ধপুরুষ ইহাকে যোগাভ্যাস করিতে 
শিক্ষা দেন। তিনি নানাতীর্থ পর্যটন এবং যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া 

প্রায় তিন বংসর কাল পরে পিতৃব্যের আশ্রমে ফিরিয়া! আসিলেন। তীর্থ 

হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতের সমাধি উত্তোলন করিয়া 
তন্ধাস্থ অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সমাধি পুননির্মীণ 



মহাত্বা পওহারী বাবা। ৩১৫ 

করাইয়৷ তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ গ্রস্তরের চরণপাঢুকা স্থাপন করিলেন। 

এই সময়ে তীহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 

দ্গিরনার” পর্রত হইতে প্রত্যাগত হইয়া হরভজন, “আমি” শব 

পরিত্যাগ করেন। তিনি আপনাকে প্দাস)” প্রত্যেক পুরুষকেই “বাবা” 

এবং স্ত্রীলৌকদিগকে “মাইজী” বলিয়া সন্বোধন করিতেন। 

তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাঁল হইতে বেল! দশ ঘটিকা পর্যন্ত স্নান ও পূজায় 
সময় অতিবাহিত করিতেন। হৃূর্য্যোদয়ের পূর্ক্বে যখন তিনি ন্নান সমাপন 

করিয়! নদীবক্ষে দীড়াইয়া যোড়হন্তে স্তোত্রপাঠ করিতেন, তখন বোধ 

হইত, দেবগণ যেন এখনই তাহার সন্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হইবেন। পুজা 

সমাপন করিয়া তিনি যোগসাধনা় প্রবৃত্ত হইতেন ও একাদিক্রমে প্রায় 

চারি পাঁচ ঘণ্টাকাঁল যোগসাধন| করিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইতেন। 

এই সময়ে তিনি স্বহন্তে ডাল ও রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। 

আহারের পর তিনি প্রায় চারি ঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের 

সহিত কথোপকথন করিতেন। ইহার পর তিনি আবার যোগসাঁধনায় 

প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর তাহার 
মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে অধিক 
সময় নষ্ট হয়, অতএব আহার কর! ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

চিন্ত। ক্রমে কার্ধ্যে পরিণত করিলেন। সেই দিব হইতে আহারের 
সময় আর রন্ধন না করিয়া প্রত্যহ কতকগুলি বিন্বপত্র বাটিয়! ছুপ্ধের সহিত 

মিশ্রিত করিয়৷ পান করিতেন। কোন কোন দিন পঞ্চাশটী মরিচ বাঁটিয়া 
বন্ত্রধণ্ডে কিয়া কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন, কখন কখনও 

বা নিরঘু উপবাস দিতেন। এইরূপে কয়েক বংসরকাল অতিবাহিত করিয়া, 

গ্রয়াগের মাঘ মেলায় ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য গমন করেন। 

প্রয়াগ যাত্রাকালে প্রেমাপুরে গিয়া জননীর নিকট ছুই একদিন অবস্থিত 



৩১৬ জীবনী-সংগ্রহ। 

করেন এবং গমনকালীন তীহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। প্রয়াগ 

হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রমস্থ কুটার সংস্কার ও যোগসাধনের জন্য 

পুজা-গৃহের নিয়ে একটা গুহা নির্মাণ করেন। গুহা নির্মিত হইলে, তিনি 

প্রথমে এক দিন, ক্রমে ছুই তিন দিন করিয়া সপ্তাহ অবধি তাহাতে বাস 

করিতে আর্ত করিলেন । গুহায় অবস্থান কালে তিনি এক যোগসাধন 

ব্যতীত, পুজার্চন! বা পানাহার কিছুই করিতেন না। এই সময় হইতে 
লোকে ইহাকে পওহাঁরী বাব! * বলিয়া ডাঁকিত। 

পওহারী বাবা সাধারণ সন্্যাসীদিগের ন্যায় অঙ্গে ভম্মলেপন করি- 

€তেন না; কিন্বা মস্তকে জটাভার ধারণ করিতেন না ; কেশরাশি সর্বদা 

পরিষ্কার করিয়া মন্তুকের সন্থুখে চুড়ার আকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখি- 

তেন। পরিধানে কৌপীন ও তছৃপরি মলিদার ঝুল (আলঘেল্লা) চরণাবধি 

আবৃত থাঁকিত। 

কিছুদিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া তিনি আর একবার উপদেষ্টার উদ্দেশে 

গিরনার পর্বতে যাইবার জন্ত বাধ্য হইলেন। কিন্তু অযোধ্যায় গিয়া 

কোন সাধুর নিকট অবগত হইলেন যে, গিরনার পর্বতের সেই সিদ্ধ- 
পুরুষ উত্তরাথণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাধুর নিকট এই সংবাদ 

পাইয়া তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। অযৌধ্যার কোন বৈষ্ণব- 

সম্প্রদাযস্থ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলেন। 

এই সময় হইতে তিনি আর কুটীরের বাহিরে আসিতেন না, কেবল 

ব্ৎসরান্তে একদিন মাত্র ষে দিন রথের টান হইত, সেই দিন আশ্রম হইতে 

বাহির হইয়া রথের সহিত কিছু দূর হাটিয়৷ যাইতেন। কিছুকাল পরে 
আর রথের সময়ও কুটারের বাহিরে আসিতেন না, কুটারের বারে বসিয়া 

* গওহারী পবন আহারী অথব পয় (ছুগ্ধ) আহারী শবের অপত্রংশ। 
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রথ দেখিতেন। দুরদুরান্তর হইতে যে সকল নরনারী তাঁহাকে দেখিবার 
জন্য বা উপদেশ গ্রহণের জন্ত আিতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে তাহাদের 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছিলেন। 
বহুদিন হইতে কৃর্যালৌকবিহীন ও নির্বাত স্থানে অবস্থান করায় 

তাহার দেহ পু্পের গ্তায় কোমল এবং দেহের সুন্দর বর্ণ তুষারের ন্ায় 

শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর কাল পরে তিনি পুনরায় রেলপথে 

প্রয়াগের কুস্তমেলায় ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। 

তথায় ত্রিবেণীর তীরে সামান্ত পর্ণকুটারে কয়েকদিন অবস্থান করায় প্রথর 

হুধ্-কিরণের উত্তাপে ও তীব্র হিম-বাযুষ্পর্শে তাহার দেহের চর্ম উঠিয়া 

যাইতে লাগিল এবং কাশির সহিত বুকে সন্দি বসিয়া এমন স্বরভঙ্গ হইয়া 
গেল যে, তাহার কথা কহিবার শক্তি রহিল ন1!। প্রতিদিন জর হইতে 

লাগিল এবং সেই সঙ্গে কোমল দেহের শুভ্র চর্ম উঠিয়! যাইতে লাগিল । 
আশ্রম-পার্্ব-নিবানী কতকগুলি পরিচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাকে ওষধ 

সেবনের জন্য গীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু পওহারী বাবা তীহাদের 

কথা হাসিয়। উড়াইয়া দেন। অবশেষে ব্রাঙ্ণদিগের কথা রক্ষা 

করিবার জন্ত তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “আপনার! আমীকে কি ওষধ 

দিবেন লইয়৷ আসুন |” আরও তিনি বলিলেন, “আপনার! কি কেবল 

দাসকে ওষধ দিবেন, পথ্য দ্রিবেন ন1?” পওহারী বাবার কথা শুনিয়া 

্রাঙ্গণেরা অতি আনন্দিত হইয়! অর্থসংগ্রহ করিয়! পথ্যের জন্য ক্ষীরের 

উৎকৃষ্ট দ্রব্সকল ও ওষধ আনিয়। দেন। যিনি সামান্য ছুগ্ধ ও বিষিপত্র 

ব্যতীত আর কিছুই আহার করেন না, তিনি যখন নিজে চাহিয়া খাইতে- 
ছেন, তখন কি যাহ। কিছু সামান্ত থাগ্য' দেওয়| যায়? সেই জন্ত 

ব্রাহ্মণের অর্থ ভিক্ষা করিয়াও তাহাকে উত্তম উত্তম ভ্রব্যসকল আনিয়৷ 
দেন। পওহারী বাব! এ মকল দ্রব্য অতিযতবপূর্বক একখানি বন্ত্রথণ্ডে 
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পেপসি সিলীস্পিপীপস্সিিস্সিএলাস লিস্ট লাস্ট সস সপাতিসপরসিস 

বাঁধিয়া লইয়া আপনার ইচ্ছামত স্থানে গমন করেন। পওহারী বাব 

এ সকল দ্রব্য আহার করেন কি না, তাহ। দেখিবার জন্য এ ব্রাহ্মণদিগের 

মধ্যে ছুই চারিজন তাহার অলক্ষ্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 

করেন। তীহার। দেখেন, পওহারী বাবা, এক নির্জন স্থানে উপস্থিত 

হইয়। সমস্ত মিষ্টান্ন ও ওঁষধ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া অন্ত এক দিকে 

চলিয়া গেলেন। পওহারী বাবার এই অন্তান়্ কাধ্য দেখিয়া 

তাহাদের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে, এবং তাহার। মনে মনে এই কথ! বলেন, 
“এমন করিয়া! গরীবদিগের পয়সা নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?” 

পরদিন প্রত্যুষে পওহাঁরী বাবা পর্ণঞুটারে আসিবামাত্র সকলেই তাহার 
কাধ্যের নিন্দা করেন। নিন্দা শুনিয়া পওহারী বাবা যোড়হস্তে অতি 

বিনীত ভাবে বলেন, “বাব। সকল, কেন এ দাসের প্রতি বিমুখ 

হইয়াছেন, দাস কোন অপরাধ ত করে নাই। আপনার। ওঁষধধ ও পথ্য 

যাহা রোগের জন্য দিয়াছিলেন, দাঁস তাহ! রোগকেই দিয়াছে; দেখুন, 
আর দাসের রোগ নাই ।» ত্রাহ্মণগণ দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইলেন যে,পওহারী 

বাবার দেহে আর কোন রোগ নাই, বিষম স্বরভঙ্গ রোগ, তাহাও সারিয়া 
গিয়াছে। তিনি প্রয়াগে স্নান করিয়া পদব্রজে প্রেমাপুরে আসিয়৷ জননীর 
সহিত সাক্ষীৎ করেন। এবার আর গৃহে প্রবেশ করিলেন না, নিকাটস্থ 

একটা উদ্যানে এক দিবস থাঁকিয়! নিজ আশ্রমে চলিয়৷ আইসেন। 

সাঁধুসেবা ও সদাব্রত। 

পওহাঁরী বাবা! কৈশোরাবস্থা হইতে সাধু, সন্যাসী, ও অতিথিদিগের 
সেবায় আপনাকে নিয়োঞ্জিত রাথিয়। জীবনের শেষদশা পথ্যস্ত তাহা পালন 

করিয়াছিলেন। তাহার এই আজ্ঞ। ছিল, যে কেহ আশ্রমে আসিবে, 
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শাস্পিস্সি 

যেন অভুক্ত না ফিরিয়া যায়। তিনি তীহার শিষ্য নন্দকুমারকে এই 
সদাব্রতৈর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পনের বৎসর পরে পওহারী 
বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম এই কার্য্ের ভার গ্রহণ করেন। 

লছ মীনারাঁয়ণের সময় চাষীরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে প্রতি লাঙ্গলে 

পাচ সের করিয়া শস্ত আশ্রমে পাঠাইয়া দিত এবং গ্রাম্য জমীদারেরাও 

অর্থসাহায্য করিতেন, কিন্তু সে সময়ে সদাব্রত ছিল না । তিনি বংসরাস্তে 

এ সকল সঞ্চিত অর্থ ও শশ্ত দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। 

পওহারী বাবাও এরূপ শস্ত ও অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু তিনি সদাব্রতের 

অনুষ্ঠান করায় এঁ শস্ত ও অর্থে সম্কুলান হইত না। এ সময়ে ভাগীরথী- 

দেবী আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া, পরপারের কৃলভঙ্গ 
করিতেছিলেন, স্ৃতরাং আশ্রমের দিকে চর উৎপন্ন হইতেছিল। 

যাহার গৃহ গঙ্গার কূলে অবস্থিত, এ চর তাহারই প্রাপা। পওহারী 
বাবার কার্ধ্যাধ্যক্ষ এ চর প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলেন। 

শহ্তাও প্রচুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে শশ্ত প্রাপ্ত হইতে থাকায়, 
সদাব্রতের কাধ্য নির্বিস্বে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 

পওহারী বাবার সদাব্রত ক্রমে দেশবিখ্যাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে 

সাধুসন্নযাসী ও রাহিলোকদিগের সমাগমও বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। বিস্তর 
লোকসমাগমে পাছে পওহারী বাবার যোৌগসাধনে ব্যাঘাত ঘটে, সেই 

জন্ত কার্য্যাধক্ষ আশ্রম হইতে কিছু দূরে কয়েক খানি পর্ণকুটার নির্মাণ 
করাইয়৷ দেন। এক দিবস একজন বিষম উন্মত্ত বাক্তি আশ্রমে আইসে। 

সে পওহারী বাবাকে মারিবার জন্ত একথণ্ড কাষ্ঠ লইয়া, কটুবাক্য 
প্রয়োগ করিতে করিতে আশ্রমস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। 

আশ্রমস্থ অন্তান্ ব্যক্তিগণ তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, আশ্রম 

হুইতে বাহির করিয়৷ দিবার জন্য তাহাক্কে টানাটানি করে, পাগলও 
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বিকট চীৎকার করিতে থাকে । পওহারী বাবা সেই সময়ে হৌম করিতে- 

ছিলেন। তাহার হোম-ক্রিয়৷ সমাপ্ত হইলে তিনি হোমগৃহ হইতে বাহিরে 

আদিলেন এবং উন্মাদকে তাহার কাছে আনিতে বলিলেন। সে বিষম 

উন্মাদ, পাছে পওহারী বাবার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশ- 

স্কায় কয়েকজন তাহার হাত পা ধরিয়া রহিল। পওহারী বাব! স্থির 

দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উন্মাদের চক্ষের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন, 

প্উহাকে ছাড়িয়। দাও, উনি অতি সাধু ব্যক্তি।” সেই সময় হইতে তাহার 
উন্মত্ততা একেবারে দূর হইয়া যায়। সে যে পাগল ছিল, ইহা তাহার 
মনে হয় না। 

এই ঘটনার কিছুদ্দিন পরে পওহারী বাবার দীক্ষাগুরুর আশ্রমের 
একজন সন্ন্যাস-ভেকধারী ব্যক্তি, ইহার আশ্রমে আসিয়৷ পওহারী বাবার 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলে, "তুমি না৷ সাধু, তুমি না যোগী, তবে তুমি এখনও 
মায়! ছাড়িতে পারিতেছ না কেন? তুমি এখনও কেন মায়ায় লিপ্ত রহিয়াছ? 
তোমার ঠাকুরের গায়ে যে স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে, উহা তোমার কি আবগ্তক? 
উহা আমায় প্রদান কর।” ভেকধারী সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়! পওহারী বাব! 

বলিলেন, প্বাব। ! আপনার যদি উহ! লইবার ইচ্ছা হইয়! থাকে, আপনি 
উহা! গ্রহণ করুন|” সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, "তুমি এই ধন, রত্ব ও শস্তাদি- 

পূর্ণ আশ্রমের মায়! পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না কেন? আমি বলি- 

তেছি, তুমি এই মুহূর্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর” সন্্যাসীর কথা শুনিয়৷ 

পওহারী বাবা বলেন, "বাবা ঘদি আমি এখন এই আশ্রম পরিত্যাগ 

করি, তাহ! হইলে তোমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইবে না। কারণ আশ্রমস্থ 
ব্যক্তিগণ আমার গমনে বাধ! প্রদান করিবে। অতএব আপনি রাত্রি 

আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন|” ক্রমে রাত্রি সমাগত হইলে পওহারী 

বাবা ঘোর নিশীথ সময়ে কুটারের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, চাবিটা উক্ত 



মহাত্মা পওহারী বাব! । ৩২৯ 

সনন্যাসীকে দিয়া আশ্রম পরিত্যাগ করেন। পরদিবস প্রত্যুষে আশ্রমের 

দ্বারে কুলুপ দেওয়! রহিয়াছে দেখিয়৷ সকলেই বিন্মিত হইল এবং উক্ত 

সন্যাসীকে অপরাধী জানিয়৷ তাহাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। 

সন্ন্যাসী মনে করিয়াছিল, আশ্রমটা সে নিজে অধিকার করিবে; কিন্তু 
প্রহার খাইবার ভয়ে শীঘ্তই আশ্রম পরিত্যাগ করিল। 

এদিকে মুহূর্তমধ্যে চারিদিকে পওহারী বাবার আশ্রমত্যাগের সংবাদ 

প্রচার হইয়৷ গেল। অনেকেই তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইলেন, 
কিন্তু কেহই কোন সন্ধান পাইলেন ন1। প্রায় এক বংসরকাঁল বছ অনু- 

সন্ধানের পর আজিমগড়ের পর্ডিত রামাচারীজী ব্রহ্মপুরে গিয়! তাহাকে 

আশ্রমে লইয়া আইসেন। পওহারী বাব! আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথ- 

ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্র। করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া অভি- 
লষিত স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, মুিদীবাদ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুরে 

অবস্থান করিয়াছিলেন । একজন সাধুহৃদয় বাঙ্গালী, জাহ্ুবী-তীরে তাহাকে 

একখানি কুটার নির্মাণ করিয়া দেন এবং প্রাণপণ যদ্্ে তাহার সেবা 

করেন। পওহারী বাব! সেই কুটারে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। 

১৮৮৮ খুষ্টাব্বের আষাট-পুর্ণিমায় এক স্ুুবৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন হয়। 
ভক্তিমান্ গ্রাম্য জমীদারগণ এবং নগরবাসী সনতরান্ত লোকের! অনেকেই 

স্বত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি ও প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ভারতবর্ষের' 

প্রধান প্রধান তীর্থ হইতে অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস ও দরিদ্র 

ব্যক্তিগণ &ঁ যজ্ঞে আগমন করেন। ধাহার যাহা ইচ্ছা, যাহার যাহ। 

প্রয়োজন, তছুপযুক্ত ভাবে সকলকে যত্বের সহিত সেব। কর! হয়। এই 

মহাষজ্ঞ প্রায় একমীস কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

জী--২১ 



নির্ববাণ। 

এক দিবস পওহারী বাবা গভীর নিশীথ সময়ে গঙ্গান্নীন করিয়! নির্জন 

নদীকৃলে যোগক্রিয়া করিতেছিলেন। দৈবক্রমে তাহার যোগক্রিয়ায 

ব্যাঘাত ঘটে। যোগে ব্যাঘাত ঘটিবামাত্রই তাহার শরীর অসুস্থ হইয়! 
পড়ে। তাহার কি অন্ুখ, তাহা জানিবার জঙ্ত অনেকে অনেকবার 

তাহাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি কোন কথাই প্রকাশ করেন 

নাই। | 
বঙ্গা্ৰ ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখের প্রাতঃকালে 

পওহারী বাবার ভ্রাতা এবং ভ্রাতপ্ুত্র বদরিনারায়ণ, বারাণসী কলেজের 
পণ্ডিত ভাগবতাচারী, পণ্ডিত জনার্দন প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি আশ্রমে 

উপস্থিত ছিলেন। তাহারা দেখিলেন, আশ্রম-মধ্যস্থ কুটার হইতে ধুম 
নির্গত হইতেছে। উহারা মনে করিয়াছিলেন, উহা হোমের ধুম। 
পরে যখন দেখিলেন, শুভ্র মেঘের স্তায় ধূমরাশি উখিত হইতেছে এবং 

সমস্ত ঘরে অগ্নি জলিয়া৷ উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে 

পারিলেন ন1। বদদরিনারায়ণ বিশেষ বিবরণ জানিবাঁর জন্য কুটীরের উপরে 
উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ঘরই জলিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন,“মহারাজ! অগ্নি নির্বাণ করিতে অনুমতি 

দিউন।” এই সময়ে পওহারী বাবা একবার তীহার মুখের দিকে ফিরিয়া 

কি ইঙ্গিত করিলেন, বদরিনারায়ণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বদরি- 

নারায়ণের চীৎকার শুনিয়৷ পওছহারী বাবার প্রিয়সেবক ভৃগুনাথ এবং 

অন্ান্ত ছুই একজন সেই কুটারের উপর আরোহণ করিলেন। তাহার! 

দেখিলেন, তীহার সদ্যঃন্নাত আর্দ্র কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া! পৃষ্ঠদেশ 

আবৃত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই তপ্তকাঞ্চননিভ অঙ্গে দ্বতবিলেপিত 



মহত্ব! গওহারী বাঝ।। ৩২৩ 

রহিয়াছে, পরিধানে কুশরজ্জুসংযুক্ত কৌগীন। তিনি হৌমকুণডের মনমুখে 
কম্বলের আসনে উত্তরমুখ হইয়া পন্মাদনে * যোগে মগ্ন রহিয়াছেন এবং 

তাহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে। হস্তের নন্বল “আশা” 1 
নিকটে গড়িয়া রহিয়াছে, চতুদ্দিকে স্বৃতের কলম, কপূরের ভাগ, ধূগ, ধূনা 
্রভৃতি হোমের দ্রব্যমকল সজ্জিত রহিয়াছে। ব্দরিনারায়ণ, ভৃ গ্রত্ৃতি 

দেবকগণ নির্বাক নিপন্দ হইয়া দাড়ায় রহিলেন। দেখিতে দেখিতে 

মহাযোগীর বদরন্ধ, বিদীর্ণ হইয়া গেল। 

* গম্মাসন ছুই প্রকার-মুক্ত-পল্মামন ও বন্ধ-পন্মাসন। মুক্ত-গন্নামন_ প্রথমতঃ 

বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও বাম হত্ত উত্তান করিয়। রাখিবে এবং দক্ষিণ উরুর উপর 

বাম পা ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ম্থাপন করিয়া দত্তমূলে জিহবা 

রাখিবে। পরে চিবুক ও বঙ্গ'স্থল উন্নত করিয়! যথাশকি অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে 

এবং & গুরিত বায়ুকে রোধ করিয়া রেচক করিবে, ইহীরই নাম মুভ্-পদ্মামন। 

বন্ধ-পন্ান_বাঁম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম গন সস্থাগর 

করিয়া ছুই হস্ত পৃষঠদেশ দিয়! লইয়! আসিয়। ছুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাগে ধারণ করিবে। 

পরে চিবুক ও বক্ষস্থম উন্নত করিয়া এবং নামিকাগে দৃষ্টি সস্থাগন করিয়া, কুস্তক 

করিবে, ইহাকেই বন্ধ-পম্মাম বলে। 
1 কাষ্টের যোগদণু। যোগিগণ দিবারাত্র সমভাবে বদিয়। ধাকিবার গর কান্তি 

বোধ করিলে এইরূগ (1) আকৃতির কাঁদে উপর হস্ত রাখিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন 
এ বিশ্রীম-দগ্ডের নামই "আগী”। 



শ্রীরপ ও সনাতন গোস্বামী । 

১৩০৩ শকে কর্ণাট দেশে সর্বজ্ঞ নামে একজন রাঁজা ছিলেন। তিনি 

ভরদ্বাজ গোত্রোন্তব বজুর্বেদীয় ব্রাঙ্গণ। তিনি এগার বংসর মাত্র রাজ্য- 

শাসন করিয়া! কালের হস্তে জীবন সমর্পণ করেন। সর্বধজ্ঞের এক মাত্র 

পুত্র অনিরুদ্ধ; পিতার মৃত্যুর পর ১৩১৪ শকে তিনি কর্ণাটের অধীশ্বর 
হন। অনিরুদ্ধের ছুই পুত্র, -জ্যেষ্ঠের নাঁ রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠের নাম 

হরিছর। ১৩৩৮ শকে অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়। পিতার শ্রাদ্ধকার্ধ্যাদি 

সমাপন করিয়া রাজ্যশীসন লইয়। ছুই ভ্রাতার ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। 

রূপেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্ী-পুত্রাদিসহ গৌড় দেশের রাঁজার নিকট 
গমন করেন। গৌড়ের রাজা, অনিরুদ্ধের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য 

তিনি রূপেশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৩৫৫ শকে রূপেশ্বরের মৃত্যু 

হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পন্নাভ গৌড়ের রাজার মন্ত্রিত্ব পদ লাভ 
করেন। তিনি ৬৯ বংসর বয়সে মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া, গঙ্গা-তীরে 

বাস করিবার জন্ত গৌড়েশ্বরের অধীন নৈহাটা গ্রামে আগমন করেন। 
পল্মপনাভের পাঁচ পুত্র,_পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং মুকুন্দ। 

মুকুন্দের পুত্র-কুমার ৷ কুমারের পুত্র। সনাতন, রূপ * ও বল্পভ। 

সনাতন বিদ্যাবুদ্ধিতে বঙ্গদেশে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরূুপও 
সনাতনের মত ছিলেন। সনাতন বিদ্যাবাচম্পতি মহাশয়ের নিকট শিক্ষা 

লাভ করিয়া! শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীরূপের গুরু ছিলেন সনাতন। 

সনাতন গুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিতেন, তাহাই রূপকে শিখাইতেন। 

* এরপ জনশ্রুতি আছে যে, শীচৈতন্তদেৰ রূপ ও মনাতন নাম দিয়াছিলেন। 

ইহাদের পিতৃদত্ত নাম অমর ও নন্তোষ। 



শ্রীপ ও সনাতন গোস্বামী । ৩২৫ 

১৪১১ শকাব্দ হইতে ১৪৩৪ শকাব পথ্যস্ত, সৈয়দ হুসেন সা নামক 

জনৈক যবন, গৌড়ের সিংহাসনে সমারঢ ছিলেন। তিনি সনাতন ও 

রূপের বিদ্যাবত্বার ও বুদ্ধিমত্বার পরিচয় পাইয়৷ তাহাদিগকে স্বীয় রাজ- 

সরকারে নিযুক্ত করেন। তীহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব গুণে পাতসাহের প্রিয়- 

পাত্র হইতে থাকেন। পাতসাহ সনাতনকে সাকর-মল্লিক এবং 

শ্রীবপকে দবীর-খাস * এই উপাধি প্রদ্দান করিয়া মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। উপাধি প্রদানকালীন রূপ ও সনাতন ছুইটা বৃহৎ ভূসম্পত্তি 
জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যরেচ্ছের সংস্রবে যাইয়! তাহারা 
শ্েচ্ছ হইয়াছেন, এই অনুমান করিয়। সমাজের নেতৃগণ তীহাদ্দিগকে সমাজ- 

চ্যুত করেন। তখনকার লোকের প্রকৃতি অন্তরূপ ছিল। তখন স্ব 

ইচ্ছায় কেহই শ্রেচ্ছসংস্পর্শে আদিত ন1, আদিলেই সমাজে নিন্দিত হইত, 
এমন কি, নেতাগণ সমাজ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়৷ পধ্যস্ত দিতেন। 
তবে পাতসাহের ভয়ে কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত, নচেৎ রক্ষা ছিল 

না। কেবল প্রাণের ভয়ে ও অত্যাচারের ভয়ে রূপ ও সনাতন রাজ- 

কার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে ম্রেচ্ছ- 

ংস্পর্শী জানিয়া হীনজ্ঞানে সততই সঙ্কুচিত থাকিতেন। তখনকার 
লোকের বলিতেন, শ্রেচ্ছ-বিদ্যা-প্রাপ্ত, শ্রেচ্ছ-শিক্ষিত, গ্রেচ্ছ-ভাবান্থিত হিন্দু- 

শ্নেচ্ছ, যবন-স্্েচ্ছ হইতেও অধম। হিন্দুর আচার লইয়াই হিন্দুয়ানী। 
তখনকার সমাজ হিন্দুয়ানী-বিবজ্জিত হিন্দুদিগকে সমাজচ্যুত করিতেন। 

কিন্ত এখন আর সেকাল নাই। এখন অনেকেই হিন্দুর আচার মানিতে 

কোন ক্রমে প্রস্তুত নহেন। হিন্দু হইয়াও তাহারা! ঘোরতর শ্লেচ্ছাচারে 

অর্থে উত্তম লেখন। প্রীরপের হস্তাক্ষর অতি নুন্দর ছিল। চৈতন্তদেব শ্ীরূপের অক্ষরের 

প্রশংসা! করিয়া! বলিগ্াছিলেন যে, "গ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পীতি।” 



৩২৬ জীবনী-সংগ্রহ | 

সর্বদাই রত। যথেচ্ছ আহার করিয়৷ এবং হিন্দু-নিয়মের বিপরীত কাধ 

করিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না । বৈষ্ণবগণ পূর্ণ 
শ্েচ্ছাচারসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণব-সমাঁজের অগ্রণী হইতে বিশেষ সচেষ্ট। 

অখাদ্য ও যবনের পাঁক খাইয়াও তাহাদের বৈষুবতা নষ্ট হয় না, নিজ হস্তে 

পাথী মারিয়া রন্ধন করিয়া থাইলেও বৈষ্ৰতা৷ বজায় থাকে । এখন আর 

সমাজের কোন ক্ষমতা নাই। এখন ক্ষমতা কেবল প্রশ্বর্যের। ধাঁহাদের 
অর্থ আছে, ত্াহাদেরই এখন জাত আছে, তাহার! অতিত্রেচ্ছ হইলেও 
হিন্দু-সমাজের প্রধান নেতা হইয়। থাকেন। মহামহোপাধ্যায় ত্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতগণ তাঁহার বাঁটাতে আহার করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে 
করিয়া থাকেন। উঃ, কালের কি পরিবর্তন ! | 

যে সময়ে শ্রীচৈতন্তদেব তারতের নানাস্থান পর্যটন করিয়! বৈষ্ণব-ধর্মব 

প্রচার করিতেছিলেন, যে সময়ে সৎ, অসৎ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, 
প্রভৃতি শত সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাহার মুখ-নিঃস্ত সুমধুর হরিনাম 

শ্রবণ করিবার জন্য আকুল থাকিত, সেই সময়ে, রূপ ও সনাতন, চৈতন্ত- 

দেবের মহিমা! অবগত হইয়াছিলেন। তীহার! চৈতন্তদেবের গুণগরিমা 

শুনি অবধি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু রাজকার্যের প্রতিবন্ধকতাহেতু অভিলাষ পুর্ণ করিবার সময় 

পাইতেন না। এক দিবস শ্রীূপ আপনার এবং সনাতনের মনের অবস্থা 

একখানি পত্রে লিখিয়া মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া' দেন। চৈতন্দেব এ 

পত্রখানি পাঠ করিয়! তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পাঁরিয়াছিলেন এবং 
উভয় ভ্রাতার সাস্বনার জন্ত এক শ্লোক রচন! করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
সে শ্লোকটা এই,_ 

“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্শসথ | 

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং ॥” 
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পরাধীন! ( কুলবতী ) রমণী গৃহকর্ম্ে নিযুক্তা থাকিয়াও যেমন নৰ- 

সঙ্গেন্প রস মনে মনে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিযয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও 

তোমর! ঈশ্বরের চরণ-চিন্তা করিবে । 
চৈতন্যদেবের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রূপ ও সনাতনের প্রীণ নৃতন ভাবে 

আন্দোলিত হইতে লাগিল । এক দিবস নিশীথ সময়ে যখন মুষলধারে বৃষ্টি 
পতিত হইতেছিল, মেঘের গর্জনে চারিদিক বিকম্পিত হইতেছিল, প্রবল 
ঝড়ে বড় বড় গাছসকল মড় মড়, শবে ভার্গিয়া পড়িতেছিল, পথে জন- 

প্রাণীর যাতায়াত ছিল না, ঠিক সেই সময়ে শ্রীনূপ নবাবের কার্যে আহুত 
হইয়া ী ভীষণ রাত্রিতে কোন এক পথ দিয়! যাইতেছিলেন। যে সময়ে 

'তিনি এক ঘর দারিপ্র্য-প্রপীড়িত, পর্ণকুটারবাসী ধীবরের কুটার-পার্খ দিয়! 

যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ধীবর-পত্বী জল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ছপ ছপ শব; 
শুনিতে পাইল। ত্ত্রীলোক স্বভাবতই ভীতা; সে এ শব্দ শুনিয়! স্বামীকে 

জিজ্ঞাসা করিল, “এই হুর্যযোগে এত রাত্রে কে বাহির হইয়াছে ?” ধীবর 
বলিল, “এ সময়ে কুকুর ভিন্ন আর কে যাইবে ।” ধীবর-পড়্ী বলিল, “না, 

এ ছুর্য্যোগে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না। তামার বোধ হয়, কোন ধনী 

লোকের চাকর হইবে ।” ধীবর-পত্বীর কথা শুনিয়া শ্রীরূপের চৈতন্য হইল। 
“অর্থলোভে বশীভূত হইয়া রাজগৌরবে স্ফীত হইয়া, আমি কিনা পণ্ড 
অপেক্ষাও অধম বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতেছি,” এই চিস্তাতে 

তীহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই চিস্তাতেই তাহার বৈরাগ্যের 

উদ্নয় হইল। তিনি রাজবাটা হইতে ফিরিয়! আসিয়া সনাতনের নিকট 

সকল কথ! ব্যক্ত করিলেন। 

শ্রীচৈতন্তদেব নীলাচল হইতে শাস্তিপুরে আসিবার সময় রামকেলীতে 
আসিয়াছিলেন। এ সময়ে রূপ ও সনাতনের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। তীহারা মহাপ্রভুর মুখে ভক্তিতত্ব ও প্রেমসাধনের বিষয় শ্রবণ 



৩২৮ জীবনী-সংগ্রহ। 
স্পা পপ 

করিয়া বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মানসন্ত্রম, ধনসম্প্ভি, এবং 
পদগৌরব কিছুতেই আর তীহাদ্দিগের মনের শাস্তিবিধান করিতে পারিল 
না। তাহার! মহাপ্রভুর সহিত “কানাইনাটশাল” নামক স্থান পর্যন্ত 

গমন করিলে, চৈতন্যদেব তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে বলেন। 

তাহার! বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া শান্জীলোচনায় দিনপাঁতি করিতে 
লাগিলেন । 

এক দিবস শ্রীবূপ শুনিলেন যে, গৌরাঙ্গদেব বুন্দাবনে ি্লাছেন। 

তখন তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বদিগকে বিভাগ করিয়! 

দিয়া, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্পভ সহ প্রয়াগে আসিলেন। এ সময়ে মহাপ্রভু 

প্রয়াগ-তীর্থের কোন দেবালয়ে ভাবরসে মত্ত হইয়। নৃত্য ও সবস্ীর্ভন 

করিতেছিলেন। বহুসংখাক ব্যক্তি হতচেতন হইয়! তাঁহার সুমধুর হরিনাম 
অবণ করিতেছিল। প্র সময়ে রূপ এবং বল্লভ তৃণগুচ্ছ দস্তে করিয়া 

দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু দূর হইতে তাহাদিগকে 

দেখিতে পাইয়া আদর করিয়া উভয় ভ্রাতাকে নিকটে বসাইলেন 
এবং সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ প্রয়াগ হইতে 
সনাতনকে একখানি পত্র লিখিয়৷ পাঠীইলেন। এ পত্রে গৌরাঙ্গের 

বৃন্দাবনে অবস্থিতি, আপনার গৃহত্যাগার্দির সংবাদ এবং বণিকের নিকটে 

গচ্ছিত দশ সহশ্র মুদ্রার বিষয় লিখিত ছিল। শ্রীরূপের পত্র পাইয়া 

সনাতনের প্রাণ উদ্বেগ-বনত্রণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল, তিনি হা হুতাশে 

দিবানিশি অতিবাছিত করিতে লাগিলেন । 

সনাতন পূর্ব হইতেই বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, 
কিন্ত সস! কিরূপে রাঁজমন্ত্িত্ব পরিত্যাগ করিয় যাইবেন, তাহার উপায় 

স্থির করিতে লাগিলেন । তিনি মনে করিলেন, তাহার কাধ্যে পাতসাহ 

'অসন্তষ্ট হইলে তাহাকে কার্য্য, হইতে অপস্যত করিয়া দিবেন, তাই 
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তিনি রাজকার্যে সম্পূর্ণ অঅনোযোগিতা। দেখাইতে লাগিলেন | রাজার 
লোক আপিলে তিনি বলিতেন, “শরীর অন্থস্থ হইয়াছে ০ রাজ-বৈদ্থ 
পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, সকলই মিথ্যা । পাতসাহ শ্বয়ং একদিন 

সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়! প্রবৌধবাক্যে অনেক বুঝাইলেন, কিন্ত 
সনাতনের ব্যাকুল প্রাণে তাহা স্থান পাইল না। পাতসাহ দেখিলেন, 

সনাতনকে গৃহে রাখিবার আর উপায় নাই, সেই জন্য তিনি বিষ অন্তরে 

তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । 
উড়িষ্যার রাজ! প্রত্তাপরুদ্রের সহিত যখন হুসেন সার বিবাদ চলিতে- 

ছিল, কাধ্যবশতঃ এই সময়ে হুসেন সাকে দক্ষিণ প্রদেশে যাত্র! করিতে 

হইল। বুদ্ধিমান্ ও স্তুর মন্ত্রী সনাতনকে সঙ্গে লইয়! যাইতে তিনি মনস্থ 
করিলেন। সনাতন অস্বীকৃত হইয়! উত্তর দিলেন যে, “আমি আপনার 

সহিত দেবতা-নিগ্রহ ও ব্রাঙ্গণের উপর অত্যাচার করিতে যাইব না ।” 
সনাতনের কথায় পাঁতসাহ কুদ্ধ হইয়! চলিয়। গেলেন। হুসেন সা উড়িষ্যায় 

গমন করিলে, সনাতন কারারক্ষককে মিনতি করিয়া! বলিল, “দেখ, ভাই ! 
আমি এক সময়ে তোমার কত উপকার করিয়াছি, এখন তুমি তাহার 

প্রত্যুপকার কর এবং তোমার সন্তানসম্ততির জলযোগের জন্য পাঁচ সহজ 

ুদ্রা গ্রহণ কর.” কারারক্ষক ইহাতে অসম্মত হইল। সনাতন কি 
করিবেন, তিনি পুনরায় উহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "তোমার কোন ভয় 

নাই, আমি ফকির হইয়। দেশদেশাস্তরে চলিয়। যাইব, আমি, আর এদেশে 

থাকিব ন!। তুমি পাতসাহকে যাহা! বুঝাইয়! দিবে, তিনি তাহাই বুঝিবেন। 

আমি তোমাকে আরও ছুই সহত্র মুদ্র! দিতেছি ।” সনাতন কারারক্ষককে 
এইরূপে বশীভূত করিয়া, সাত সহ্র মুদ্রা দিয়৷ ভৃত্য ঈীশানের সহিত 

রজনীযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। ইঈশানের নিকট 
কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পথিমধ্যে পাঁতড় পর্বতের নিকট কয়েকজন 
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দন্থ্য তাহাদের পশ্চাদন্ুসরণ করে। সনাতন ইহা বুঝিতে পারিয়া 

ন্থ্যদিগকে ঈর্ণমুদ্রাগুলি প্রদান করিলেন 'এবং ঈশানকে প্রত্যাগমন 

করিতে বলিয়া, তিনি একাকী উদাসীন বেশে বুন্বাবনাতিমুখে প্রস্থান 

করিলেন। এদিকে শ্রীরূপ প্রয়াগ-তীথে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাহার পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে 
ভক্তি-কল্পতরুর মহাঁবীজ রোপণ করিয়া দিয়া তীহাকে বৃন্দাবন যাইবার 

জন্য বলিয়৷ দিলেন এবং স্বপ্নং বারাঁণসী ধামে চলিয়া! আসিলেন। 

সনাতন বৃন্দাবন যাইবার সময় এক দিবস রাত্রিকালে হাঁজিপুরের এক 

উদ্যানের বৃক্ষতলে বসিয়া নামকীর্ভন করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাহার 

ভগিনীপতি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি 

রাজতুল্য মহিমান্বিত সনাতনের মলিন বসন ও উদাসীন বেশ দেখিয়া 
অত্যন্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়! লইয়! যাইবার 

জন্য কত প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সনাতনের মন ফিরিল না। তিনি 

সনাতনের শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া, শীত-নিবারণাঁ্থ তাহাকে আপনার গাত্রের 
শাল প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! গ্রহণ করিলেন না। ভগিনীপতি 

অনেক বুঝাইয়া এবং তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে তাহাকে একখানি 
ভোটকম্বল ব্যবহার করিতে সম্মত করাইলেন। সনাতন সেই ভোটকন্বল 

থানিতে গান্রাচ্ছাদিত করিয়৷ কাশীধামে আদিয়া উপনীত হুইলেন। এ 
সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ কাশীতে ছিলেন । সনাতন, গৌরাঙ্গের চরণে আশ্রয় 

লইবার জন্ত তাহার বাঁদ-ভবনের বহিদ্বারে দস্তে তৃণধারণ করিয়া 

দণ্ডায়মান রহিলেন। 'ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়। সেই 
স্থানে আসিয়া সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সনাতনের 

মন্তক মুগডন ও ন্নান করাইয়! দিয়া নববন্ত্রপরিধান করিতে অনুরোধ 

করিলেন। কিন্তু সনাতন এক খানি পুরাতন বন্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইয়া 
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তাহাই পরিধান করিলেন। সনাতনের গাত্রে ভোট-কম্বল দেখিয়া! চৈতত্ত- 

দেব মনে করিতেছিলেন, “সনাতন আজিও বিষয়-সৃখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার 

করিতে সমর্থ হন নাই।* ভক্ত সনাতন, গৌরাঙ্গের মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়৷ একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে উহা! দান করিলেন। কেবল শীত- 

নিবারণের জন্ত তিনি একখানি ছিন্ন ও মূলিন কন্থা গ্রহণ করিলেন। 

সনাতনের কার্য্য দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, “উত্তম বৈস্ঘ কি কখন রোগের 

শেষ রাখে?” 

চৈতন্যদেব সনাতনকে ছুই মাসকাল ক্রমাগত “ভক্তি” শিক্ষা দিয়া 

নীলাচলে গমন করিলেন। যাইবার সময় সনাতনকে বলিয়া! গেলেন, 

“তুমি বৃন্দীবনে যাঁও, সেখানে তোমার ভ্রাতৃদবয় আছেন, তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ কর।” শ্রীচৈতন্তের আদেশানুসারে তিনি বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। 

সনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, রূপ তাহার অন্বেষণের 

জন্ত অন্য পথ দিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছেন। শ্ুবুদ্ধি রায় * 

সনাতনকে অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। সনাতন পরম বৈরাগী, 

তিনি নুবুদ্ধির আলয়ে ছুই দিন মাত্র থাকিয়া বুক্ষতলে আশ্ররয়গ্রহণ 

করিলেন। তিনি প্রতিদিন বন হইতে কাঠ্ঠাহরণ করিয়! বাজারে বিক্রয় 

করিতেন এবং সেই বিক্রয়লন্ধ অর্থের কিয়দংশ জীবন ধাঁরণোপযোগী 

আহাধ্যের জন্ত ব্যয় করিতেন, অবশিষ্ট দীনছুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। 

* স্ববুদ্ধি রায় এক সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, সৈয়দ হুসেন খ ইহার 

কর্পচারী ছিল। হুসেন খা রাজকার্যে অবহেল। করিত বলিয়! স্বুদ্ধি ইহাকে 

কশীবাত করিয়াছিলেন | চিরদিন কখন সমভাবে যায় না। ভাগ্যবিপর্য্য়ে 

বুদ্ধি মুদলমানাধিপতি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং হুসেন থা নবাব হয়। হুসেন, 
থা নবাব হইয়। কিছুদিন পর্য্ত্ত পুরাতন প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা! সন্মান করিয়াছিল, কিন্ত 

তাহার স্ী পূর্বের কথ বিস্বৃত হইতে পারে নাই। বেগম সা একদিন সেই কশাঘাতের। 
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সনাতন যখন বুন্দীবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিনি 
যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া! একখানি বহুমূল্য মণি প্রাপ্ত হন। উহা! কোন 
ভিক্ষুককে দান করিবার জন্য তিনি যমুনার তটে বসিয়া! রহিলেন। 

বহুক্ষণ বসিয়। থাকিবার পর যখন তিনি কোন ভিক্ষুককে দেখিতে 

পাইলেন না, তখন তিনি এ মণি এক স্থানে রাখিয়া! বালি ঢাকা দিয়া জলে 
অবতরণ করিলেন। স্নান কর! প্রায় শেষ হইয়াছে, এরূপ সময়ে 

এক জন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং সনাতনকে বলিলেন, 
“মহাশয় ! গত রাত্রে আমি স্বপ্র দেখিয়াছি যে, আপনি আমার দরিত্র- 

দশ! দূর করিবার জন্য আমীকে প্রচুর অর্থনান করিতেছেন। আপনি 

একজন খর্ব্্যশালী ব্যক্তি এবং স্বপ্র সময়ে সময়ে সত্য হয়, ইহা ভাবিয়া 

আাঁমি আপনার নিকট আসিয়াছি। বৌধ হয়, আমার আশ! পূর্ণ হইবে 1” 
সনাতন ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া! বলিলেন, প্ঠাকুর! প্রস্থানে বালি চাপা 

চিহ্ন দেখাইয়। বলিল, “এটা কিসের দাগ তুমি জান?" হুসেন খা বলিল, “হা, আমি 

থুব ভাল রূপজ্ানি।* বেগম বলিল, “তবে তুমি কেন তাহার প্রতিশোধ লইতেছ ন1? 

তুমি এই দণ্ডে ন্ুবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর, নচেৎ আমি জলে ঝাঁপ দিয়! প্রীণত্যাগ করিব ।” 

পত্ধীর কথায় হুসেন বলিল, “ঞামি উহার নিমক খাইয়াছি, স্ৃতরাং উহার কোনরূপ 

অনিষ্ট করিতে পারিব না।” বেগম সা নিতান্ত জিদাজিদি করায়, হুসেন খা! সুবুদ্ধির 

মুখে জল ছিটাইয়। দিয়! জাতিভ্রষ্ট করিয়া দিল। নুবুদ্ধি জাতিত্রষ্ট হইয়া! সর্বস্ব 

পরিত্যাগ করিয়! বারাণদীতে আপিলেন। তিনি তথাঁকার পণ্ডিতদিগের নিকট 

প্রায়শ্চিত্রের ব্যবস্থ! চাহিলেন, তাহার! ডাহাকে প্রাধত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু হুবুদ্ধি 

ভাহা না করিয়া চৈতন্তের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন। চৈতম্দেৰ বলিলেন, 

“তুমি বুন্দাবনে গিয়! কৃষ্ণনাম কীর্ভদ কর, তোমার সকল পাপের ক্ষয় হইবে। 

কৃষ্ণনামই মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ব-বিধি ।” সেই অবধি তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়। 

অতি দীনহীন কাঙ্গলের স্তায় নামকীর্তন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিলেন। 

মথুরা -মাহাক্য গ্রশ্থ সংগ্রহ করিয়! প্রথমে তিনিই প্রকাশিত করেন। 



শ্রীূপ ও সনাতন গোস্বামী ৩৩৩ 

আপনার ধনরদ্ব আছে, আপনি উহ! লইয়! যাউন।” ব্রাঙ্মণ অনেক অস্ু- 

সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন ধনরত্ব পাইলেন না । তখন তিনি সনাতনকে 

সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “মহাশয় ! দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এত উপহাস 

করিলেন কেন? আপনি “দিব না” বলিলেই আমি চলিয়া! যাইতাম।” 

ব্রাহ্মণের কথ! শুনিয়া সনাতন কিছু ছুঃথিত হইলেন এবং বলিলেন, “ঠাকুর! 

আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, আমি গিয়। আপনাকে দেখাইয়৷ দিতেছি ।” 
এই বলিয়! তিনি স্নান সমাপন করিয়া সেই স্থানে আসিলেন। তিনি 

ত্রাহ্ণণকে বলিলেন, “ঠাকুর! আমি স্নান করিয়াছি, উহা! আর স্পর্শ 

করিব না; আপনি অনুগ্রহ করিয়। এই স্থানের বালিগুলি সরাইয়া 

আপনার ধনরত্ব গ্রহণ করুন।” ব্রাহ্মণ বালিগুলি সরাইব! মাত্র সেই 
বহুমূল্য মণি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মণি পাইয়! মহোল্লাসে গৃহে গমন 

করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, “এমন পদার্থ 
গোস্বামী আমাকে কেন দান করিলেন, নিজে রাখ! দূরে থাকুক, স্পর্শও 
করিলেন না? কিন্তু আমি তাহার ঘ্বৃণিত পদার্থ পাইয়া! মহা আহলার্দিত 
হইয়াছি। তিনি ইহ! স্পর্শ করিলেন না কেন,? অবনত ইহার কোন কারণ 

আছে। যে পদার্থ পাইয়া তিনি পৃথিবীর মণি-মুক্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে 
শিখিয়াছেন, আমিও তাহা পাইতে এ প্রাণ বিয়োগ করিব ।” ব্রাহ্মণ ফিরিয়া 

আসিলেন এবং সনাতনের নিকট ধর্মশিক্ষা৷ করিয়া! নবজীবন লাভ করিলেন। 
একদা কোন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ ও সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান 

করিয়াছিলেন। তাহারা উহাতে অসম্মত হইয়া পঞ্ডিতকে জয়পত্র 

_লিখিয়া দেন। এ পণ্ডিত সেই জয়পত্রে জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলেন। 

জীব * ব্রাহ্মণের স্পর্ঘা দেখিয়া! এবং গুরুর অবমাননা সহা করিতে না 
পপ 

* জীব গোস্বামী, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতু্পুত্র ও বল্পভের পুত্র। সনাতনের 

গুরু বিস্ভাবাচম্পতি, রূপের গুরু সনাতন (রূপ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে শিক্ষালাভ 



৩৩৪ জীবনী-সংগ্রহ। 

পারিয়! বলিয়াছিলেন, “আমি বিচার করিব” বিচারে পণ্ডিত পরাভূত 

হইয়! যান। শ্রীরূপ ইহা শুনিয়া! জীবকে বহু ভতসন! করিয়! বলিয়াছিলেন, 
“তুমি জয় পরাজয়, মান অপমান ত্যাগ করিয়! বৈরাগী হইয়াছ, জয়াভিলাষী 
সেই পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, আপনি অমানী হইয়! 

কেন তাঁহাকে দীনতার সহিত মাঁনদান করিলে না? জীব! তুমি এখনও 

বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হও নাই।” 
সনাতন একবার গৌরাঙ্গদর্শনে বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া- 

ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অতি ত্বৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। 

তিনি নীলাচিলে উপস্থিত হইয়া এই দ্বৃণিত অবস্থায় চৈতন্যের সন্মুথে গমন 
করা অপকর্ম বিবেচনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন, 
ইহাই স্থির করেন। ইতোমধ্যে গৌরাঙ্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

হয়। সনাতনকে দেখিবামান্রই চৈতন্দেব ব্যগ্রতা সহকারে দ্রুতপদে 
অগ্রসর হইলেন। সনাতন সঙ্কুচিত হইয়! কিছু গশ্চাৎপদ হইলেন এবং 

বলিলেন, *প্রভূ, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, তাহাতে 

আবার অতি ঘ্বণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন|” 
কিন্তু চৈতন্তদেব তাহ! না শুনিয়! তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং 

বলিলেন, “তোমার দেহ আমার পক্ষে অতি পবিত্র, ঘ্বণা করিলে আমার 

ধর্দনষ্ট হইবে।” টৈতন্যদেব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোভাৰ 

বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ইহাও বলিলেন, “সনাতন! তুমি দেহত্যাগ 

করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু তাহীতে কৃষ্ণকে পাইবে না । কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
৮] 

করিয়াছিলেন। ) আবার জীব গেম্বামীর গুর রূপ। কিন্ত জীবের বৈদান্তিক গুরু-_ 

কাঈনিবাসী মধুন্দন বাচম্পতি মহাশয়। ইনি একজন প্রধান গ্রস্থকার। ভগবৎ 

বট-সন্দর্ত ও লঘুতোধিণী ইহার প্রধান গ্রন্থ। ইনিই বৃন্াবনের রাধা-দামোদরের 

মন্দির-প্রতিষ্ঠা কনিয়াছিলেন। 
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উপায় ভক্তি ও ভজন। তুমি বৃন্দীবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার 

মাধুধ্য রসের আস্বাদন ও বিতরণ কর। গৌরাঙ্গের আদেশে তিনি পুনরায় 
বৃন্দাবনে আদিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে কোন যাত্রী ক্ষেত্রে গমন করিলে, গৌরাঙ্গ অগ্রে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “আমার রূপ-সনাতন কেমন আছে? তাহারা 

সেখানে কিরূপে দিনপাত করিতেছে?” তাহারা বলিত, ৭নিরাশ্রয় হইয়া 

তাহারা ছুইজনে তরুতলে শয়ন করেন, ভিক্ষালন দ্রব্য ভক্ষণ করেন, 

ছিন্ন বহির্বাস, কন্থা' এবং করোয়! মাত্র তীহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্টগ্রহরের 

মধ্যে চারিঘও কাল নিদ্রা যান; অবশিষ্ট সময় নাম-জপ, মন্থীর্ভন, এবং 
ভক্তিশাস্্ গ্রণয়ন করি! থাকেন। 

সনাতন বৃহ্ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিগ্দর্শনী নামে 

টাকা, লীলান্তব এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোধিণী নামে টাকা 
প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপ তক্তিরসামূৃত, মথুরা-মীহাত্ম্য পদাবলী, হংসদুত, 

উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশকচ্ছন্দঃ-স্তব-মালা, উৎকলিকাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, 

নাটক-চন্ত্রিকা, লঘুভাগবততোষিণী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলী- 
ভানিক!, প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদগ্বমাধৰ 

১৪৪৭ শকে ও দীনকেলীভাণিকা ১৪৬৩ শকে লিখিত হয়। এই সকল 

গ্রন্থে তক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ব, হরিভভ্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্তব্য 

অতি উত্তম রূপে বিবৃত আছে। 

শ্রীৰপ ও সনাতন শ্রীবৃন্দাবনেই ইহলীল! সম্বরণ করেন। বিষ্তা, 
পদ ও ধরশ্ব্য্য গৌরবান্বিত হইয়৷ কিরূপে নিরভিমান, নিলেভ, প্রেমিক 

এবং বৈরাগী হইতে হয়, রূপ-সনাতনই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। 



মৌনীবাবা। 

১৮৫৯ থুষ্টাবে নদীয়া জেলার অন্তর্গত আবুদিয়! গ্রামে, কায়স্থ বংশে 

মৌনীবাব! জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম--রামচন্ত্র ঘোষ। 
তিনি পরম বৈষ্ণব এবং হরিতক্তিপরায়ণ ছিধেন। সাংসারিক অবস্থ! তাদৃশ 

স্বচ্ছল না থাকায়, রামচন্দ্র কর্মোপলক্ষে পাবনায় গিয়া! বাস করিয়াছিলেন। 

রামচন্ত্রের দুই পুত্র, জ্যোষ্ঠের নাম প্যারীলাল এবং কনিষ্ঠের নাম হীরা- 
লাল। ঢুইটী তাই-ই পাবন! গভর্ণমেণ্টে ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিত। 
এই বিষ্ভালয়ের এক জন শিক্ষক ব্রাঙ্গ-ধর্মীবলম্বী ছিলেন। তিনি প্যারি- 

লালের ঈশ্বরান্থরাগ এবং পবিত্র জীবন দেখিয়া তাহাকে সময়ে সময়ে 
্রাহ্মধর্ম্বের উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,__ 

"যৌবন কালেই ধর্মশীল হইবে, কারণ কখন মৃত্যু হইবে, কেহই জানে 
না। আপনার যশ, পৌরুষ ও গুপ্তকথা এবং পরোপকারার্থ নিজকৃত 

কর্ম, কখনও প্রকাশ করিবে না।” 

“ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার দ্বারা 

অপকারীকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। যিনি পরস্ত্রীকে 

মাতৃবৎ, পরদ্রবাকে লোষ্টরৰং ও সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই' 
যথার্থ জ্ঞানী। সারথি যেমন অশ্বদকলের সংযম করেন সেইরূপ জ্ঞানী 
ব্যক্তি মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্িয়মকলের সংযমে যত্ব করিবেন '” 

“পরলোকে সহায়ের নিষিত্ব, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, জাতি ও বন্ধ 

কেহই থাকে না, কেবল ধর্মই থাকেন। মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, 
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একাকী মৃত হয় এবং একাকীই স্থীয় পুণ্যের অথবা হুত্বৃতির ফলভোগ 
করে। বান্ধবেরা মৃতশরীরকে কাঠঠলোস্তরবৎ ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া 
বিমুখ হইয়া! গমন করেন, কিন্তু ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব 

আপনার সহায়ার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্মকে নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্মের 

সহায়তায় জীব দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।” 

বালক ছুইটীর বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জ্ঞানলাভের 

সহিত ধর্ম্জীবনের স্থুলক্ষণসমূহ প্রশ্ফুটিত হইতে লাগিল। এই সময়ে 
ইহাদের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। পিতামাতার মৃত্যু হইলে, ইহারা 
যৌবনের প্রারন্তে প্রকাশ্ঠ রূপে ব্রাহ্গধর্থ্ণ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মধর্মন গ্রহণ 

সময়ে ব্রাঙ্মগণ কিরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এই স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ 

আভাষ দেওয়া গেল,__ 

“হে বিনীত বংসল দয়াময় পরমেশ্বর ! আমর! সকল নরনারী তোমার 

চরণে আসিয়া একত্র হইলাম, কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি 

প্রসন্ন হও। সংসারের পাপতাপ হইতে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া তোমার 

উপাসনার জন্ত সকলে মিলিত হইলাম, শাস্তিদাতা, আমাদের পাপ-দগ্ধ 

হৃদয়ে শাস্তিপ্র্দান কর। দিবসের মধ্যে কতবার তোমাকে ভুলিয়া কত 

পাঁপ-চিন্তা করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি 

চিরশাস্তি, হৃদয়ের ধন, জীবনসর্বন্ব, তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণ-মন 

স্থশীতল করি । 

“হে জাজল্যমান প্রত্যক্ষ দেবতা ! তোমার জলম্ত তেজঃ চতুর্দিক উজ্জল 
করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভো, 
আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। গতিনাথ, তুমি অনায়াসে অগতির, 

গতি দিতে পার, দীনবন্ধো, আমর! অতি দীন দুঃখী, তোমার চরণে পড়িয়। 

কাদিতেছি, আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর কর। টিসি জীবনের 
জী--২২ 
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জীবন, অন্তরের অন্তর, আত্মার আত্মা, হৃদয়ের শোণিত, তুমি অন্ধের 

যষ্টি, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙ্গালের ধন, ঠাকুর, দয়! করিয়া 

আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন গতি নাই । হে দীনবন্ধো! মোহ 

অন্ধকারে মগ্ন হইয়া! তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, পিতঃ! আমাদিগকে 
ংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে প্রাণের ঈশ্বর ! পৃথিবীতে ত তোমার 

মত বন্ধু কাহাকেও পাইলাম না। তুমি ইহকাল পরকালের দেবতা, 

জীবনে মরণে তুমিই একমাত্র সহায় । তুমি অনাদ্দি, অনন্ত, অপার, অগম্য, 

ক্ষ্র মনুষ্য তোমার মহিমা কি বুঝিবে? কোথায় মনুষ্য কীটাণুকীট, 

বালুকার স্তায় ধুলিতে পতিত, আর তুমি রাজরাজেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
অধিপতি; লক্ষ লক্ষ কোটা কোটী জগৎ তোমার পদতলে ঘুরিতেছে। 
মাগে বিশ্বজননি ! সন্তান বলিয়৷ আমাদের প্রতি স্েহ-দৃষ্টিপাত কর। 
আর যতদিন থাকিব, তোমায় ভুলিব না,আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের 

পাপকৃপে মগ্ন হইব না। তোমার ক্রোড়ে মাথা দিয় চিরদিন পড়িয়া 

থাকিব । হে কৃপাসিন্ধে। ! তুমি আমাদের আত্মার রক্ষক, তুমিই একমাত্র 
প্রেমন্বরূপ শান্তিদাতা। হে ভক্তজনসহায় মুক্তিদাতা! আর কি 

বলিব, দয়া করিয়৷ তোমার দাসদীসীগণের ক্ষুদ্র হৃদয় দিন দিন পবিত্র কর, 

অস্থির মধ্যে যে সমস্ত পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত কর। 

হে পূর্ণানন্দ জুথময় অন্তরাত্বা, প্রাণদাতা পরমেশ্বর ! তুমিই সত্য, তুমিই 
সত্য, তুমিই সত্য। বিশ্বময়ী জননি! সংসারের সমুদায় কোলাহল ছাড়িয়া, 

তোমার ক্রোড়ে বসিয়া, সংসারের ছুঃখ-যন্ত্রণা ভূলিয়৷ গেলাম, এমন মা 

নিকটে থাকিতে আমর! মাতৃহীনের স্তায় পথে পথে ভ্রমণ করি। মা! 

একবার প্রসন্নমুথে আমাদের দিকে চাও, আমর! কৃতার্থ হইয়া! যাই। 

আমাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, স্বহন্তে মুখে তুলিয়া! ধিতেছ, যখন 

যাহা প্রয়োজন, আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, ম! তোমার মুখের দিকে 
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তাকাইলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। হে হৃদয়বন্ধো! কৃপা করিয়! 
আশীর্বাদ কর, যেন চিরদিন আমর! তোমার শ্রীপাদপন্মে তাপিত মস্তক 

রাখিয়! চিরশাস্তি লাভ করিতে পারি। 

হে পরম পিতা পরমেশ্বর ! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে 

লইয়! যাও, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা 

রক্ষা কর। 

শাস্তিঃ, শীস্তিঃ, শাস্তি; | 

্রাহ্মধর্্ম গ্রহণের পর হইতেই ইহার! হিন্দুসমাজ হইতে তাড়িত 
হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থকষ্টও উপস্থিত হইল। প্যারিলাল কনিষ্ঠের 
পড়িবার খরচ চালাইবাঁর জন নিজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতার 

কাঁধ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ির বিদ্যালয়ের শিক্ষকত! 

করেন, পরে রঙ্গপুরের অন্তর্গত গোপালপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান 

শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যে তিনি অনেক দিন ব্রতী ছিলেন। 

যে সময়ে তিনি শিক্ষকতার কার্ধ্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। গোপালপুরে থাকিবার সময়, তাহার একটা ভগিনী 

এবং সহধর্মিণী তীহার নিকট বাস করিতেন। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ 

হইয়াও তিনি ধন্দরজীবন লাভ করিবার জন্য গভীর রাত্রিতে উঠিয়া সাধন 
তজন করিতেন। পাছে অধিকক্ষণ নাদ্রীভিভূত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় 

তিনি একখানি বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। দিবারাত্রির 

মধ্যে ৩৪ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। তিনি কখনও 

ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, অতি সামান্য দ্রব্য অল্পমাত্র ভোজন 

করিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে উপবানীও থাকিতেন। প্যারীলাল 
সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের সকল কাজকর্ম সারিয়৷ যেটুকু সময় 

গাইতেন, সেইটুকু সময়ে ভাবীজীবন উন্নত করিবার জন্ত চেষ্টা! করিতেন। 
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এইরূপ সাধন, ভজন ও সংসারধর্মন অনুশীলন করিতে করিতে প্যারী- 

লাল প্রায় বার বসর কাল অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তাহার 

পড়ী সাংঘাতিক গীড়ায় আক্রান্ত হুইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন। পদ্ধীর 
মৃত্যুতে তিনি কিছু ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শী ব্যাকুলতার মধ্যে 

তাহার ঘোরতর বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়্াছিল। তিনি বিষয়কর্মম হইতে 
অবসরগ্রহণ করিয়! নির্জানে বসিয়া! সাধনা করিবার মনস্থ করিলেন। 

প্যারীলালের কোন বন্ধু, প্যারীলালের পত্রী-বিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া; 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে . অসিয়া- 

ছিলেন। তিনি বন্ধুর অন্থুরোধ-বাঁক্য শ্রবণ করিয়! বলিয়াছিলেন,“ভাই । 

মানুষ সর্বদা সংসার-লীলায় উন্মত্ব। সংসারের উন্নতি এবং স্ব স্ব পাধিব 

উন্নতি, এহ লইয়াই সর্বদ। ব্যতিব্যস্ত । কিসে রাশি রাশি অর্থসঞ্চয় হইবে, 
কিসে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হইবে 

এই সকল নশ্বর ভাবনায় ক্ষুদ্র মানব জীবন অতিবাহিত করে। ধর্মের 

জন্য তাহাদের প্রাণে একটুও পিপাস! হয় না। তাই! কেবল সংসার- 

থেলায় মজিও না। দেখিতেছ না, রিপুগণের প্রবল আক্রমণে জঙ্জরিত 

হইয়া অনন্ত ছুর্গীতি হইতেছে ? কখন কামের বশবর্তী হইয়া! অশেষ অনিষ্ট 

সাধিত হইতেছে ; কখন ক্রোধের দাস হইয়! কাটাকাটি মারামারি প্রভৃতি 
কতই নিষ্ঠুর আচরণ সম্পাদিত হইতেছে । যখন দেখিতেছ, একটা রিপুর 

পরিণাম অনন্ত হুর্গতি, তখন কেন আর সংসারে মজিয়৷ রিপুর ক্রীতদাস 

হইয়া, বৃথা আমোদে অমূল্য সময় অতিবাহিত কর? তুমি জান! এই 
মুহূর্তেই মৃত্যু আসিয়া ধরিতে পারে? কোন প্রকার অপত্তি উত্থাপন 

করিয়া পায়ে মাথা খুঁড়িলেও সে একটুকু অপেক্ষা করিবে ন! | তাই বলি- 

তেছি, সর্বদাই ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখ, ধর্মের দিকে চাহিয়া প্রত্যেক কার্য্ে 
অগ্রসর হও। মিথ্যা কার্যে ঘুরিয়া, অসার বিষয়ে মাতিয়া, কেন বৃথা 



মৌনীবাঁবা । ৩৪১ 
লস্ট 

হৈ চৈ করিয়া অপূল্য সময়টা কাটাও। নিশ্চয় জানিও, যাইতে হইবে। 

এই ধন, মান, যশ, যাহার জন্য এত কলহ, এত বিদ্বেষ, এত দলাদলি, 

এ সকল তখন কিছুই রক্ষণ করিতে পারিবে না যে সংসারে পদে পদে 
কুকাজ; কুদ্ৃশ্ত বিরাজমান, তাহ! কি মানব-স্থখের আধার, না ছুঃখাগার ? 

ংসার অনিত্য, সংসার ছায়াবাঁজী ! যে সংসারে মুগ্ধ, সে ভ্রান্ত, সে ঘোর 

মূর্খ! অমি এত দিন ভ্রীস্তির বশে থাকিয়! সংসার-সাগরে হাবুডুবু 

খাইয়াছিলাম, ভগবান আমায় রক্ষা! করিয়াছেন । আমি আর উহাতে 
নিমজ্জিত হইতে চাহি না। ভাই! তুমি আর আমাকে বিবাহ করিবার 
কথা বলিও না, যাহাতে ভগবানকে ডাকিতে পারি, সেই বিষয়ে বরং 

সাহায্য কর।” প্যারীলালের জ্ঞানগর্ভ কথ শুনিয়া, তিনি আর কিছুই 

বলিতে না পারিয়! বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

প্যারীলালের পত্বীবিয়োগের কিছুদিন পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অধায়ন পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যারী- 

লাল স্থযোগ বুঝিয়া কণনিষ্টের প্রতি সকল ভারার্পণ করিয়। যৌগসাধনের 

জন্য চিরকুট পর্বতে গমন করিলেন। প্যারীলাল নিঃসহায় অবস্থায় 
পড়িয়া কেবল ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মন হিন্দু- 

ধর্মের জন্ঠ ক্রন্দন করিত এবং সেই জ্ধন্তই আজ তিনি যোগসাঁধনের জন্য 

পর্বতগুহায় আশ্রয়গ্রহণ করিলেন । 

প্যারীলাল তিন বৎসর কাল চিত্রকূট পর্বতে যোগাভ্যাস করিয়াঃ 

গুকারনাথ পর্বতে * গমন করিলেন। গুকারানাথ পর্বত, সাধনার একটা 
প্রশত্ত স্থান। ইহা প্রক্কৃতিদেবীর রম্য কানন বলিয়৷ অনেক সাধু সন্ন্যাসী 
তথায় গিয্! বাস করেন। প্যারীলাল গুকারনাথে একটী মনোমত স্থান 

* এই পর্বত বিশ্ধ্যগিরির একটা অংশ; বর্তমান থার্ডোয়। জেলার অন্তর্গত | এই 

স্থানে ও কারনাথ নামক মহাদেব স্থাপিত আছেন। 



৩৪২ জীবনী-সংগ্রহ। 

নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তথায় তপশ্া! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বংসর 
কাল তিনি স্বপ্লাহারে ও অনাহারে, নিদ্রায় ও অনিদ্রায়, রোৌদ্রে ও বৃষ্টিতে 
থাকিয়া তপন্তা করিতে লাগিলেন। তীহাকে আসন পরিত্যাগ করিয় 

উঠিতে প্রায় কেহই দেখিতে পাইত না। তাহার এইরূপ কঠোর যোগ- 
সাধন দেখিয়! তংস্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক একজন ব্যবসায়ী 
তাহার জন্ট এঁ পাহাড়ের গাত্রে একটা সুন্দর গুম্ষ নির্মাণ করিয়। দ্বেন। 
প্যারীলাল এ গুন্কার মধ্যে আসন স্থাপন করিয়া পূর্ববপেক্ষা আরও 
দৃঢ়তার সহিত সাধন! করিতে লাগিলেন । এই সময় হইতে তিনি মৌন- 

ব্রত অবলম্বন করিলেন। পাছে তীহার নিকট লোক সমাগম হয়, এই 
আশঙ্কায় তিনি প্রায় গুহার বাহির হইতেন না। তিনি কখন কোন 

সময়ে শৌচ কার্ধ্যাদি সমাধা করিতেন, তাহ! সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না । 
গ্রায় ছয়মানকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, তিনি জনসমাজে 

“মৌনীবাব1” * বলিয়৷ পরিচিত হন। 
মৌনীবাবার গুহায় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে তিনটা পিস্তলের ঘটি, একখানি 

চর্ম এবং একটী পাথরের নোঁড়া ছিল। চর্ম বসিতেন, কখনও বা শয়ন 
করিতেন। শয়ন সময়ে &ঁ পাথরের নোড়াটা শিয়রে দিতেন । 

* মৌনব্রত অর্থাৎ বাকসংযম, সত্য-সাধনেরই আনুষঙ্গিক। অধিক বাক্য 

বলিলে প্রায় মিথ্যা বা বৃথা বাক্য হয়। সেই জন্ত কার্যযক্ষেত্রে যথাসম্ভব অল্প বাক্য 

প্রয়োগ করা কর্তব্য। মৌনাবলম্বন করিলে অনেক সময় মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 

পাওয়া যায় এবং মনেরও শক্তি বন্ধিত হয়। এই জস্াই পূর্ববকালে মুনির! মৌনব্রত 
অবলম্বন করিতেন। ফলত; বাঁশিক্্িয়ের দমন অত্যন্ত শুভফলপ্রদর । ধাঁহার! মৌনব্রত 

গ্রহণ করেন, তাহাদের অধিক বাক্য বলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হয়। তাহাতে 

প্রধানতঃ ছুইটী মহৎ ফললাভ হয়। প্রথমতঃ মনের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়তঃ 

নীচসংসর্থ বা পাঁপসংসর্গ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া! যায়। মৌনব্রত যোগসাধনের একটা 
প্রধান অঙ্গ । 



মৌনীবাব। ৩৪৩ 

মৌনীবাঁবার সাক্ষালাতের জন্য সময়ে সময়ে তাহার ক্ষার দ্বারে 
ভীষণ জনতা হইত। এ জনতাকারীদিগের মধ্যে কেহ উকট রোগ 

শান্তির জন্য, কেহ অর্থকৃচ্ছের প্রতিকারাকাজ্ষায়, কেহ গুপ্ত স্বার্থ- 

সিদ্ধির জন্য, কেহ বা শিষ্য হইবার আশায় আসিতেন। অনেকে আশাতীত 

ফলরাত করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী আপনার 
মুখে বলিয়াছেন, “আমি অতি দরিদ্র ছিলাম, ষে দিন হইতে আমি মৌনী- 

বাবার শুভভৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি, সেই দ্দিন হইতে আমার উন্নতি আরম্ত 

হইয়াছে। মৌনীবাবাই আমার ধনৈবর্যের মূল।” ও'কারনাথের 
মোহাস্ত বলিয়াছিলেন,“আমি এ জীবনে যত সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্ত 

মৌনীবাবার মত সাধু একজনও দেখি নাই।” 
মৌনীবাঁবা নিজের শরীরের গ্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়৷ কঠিন অপেক্ষা 

কঠিনতর যোগপাধন! করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তিনি ইহা একবারও 
ভাঁবিয়। দেখেন নাই যে, শরীরকে অগ্রে রক্ষা করা আবশ্বক। তিনি 

প্রতিদিন এক পোয়৷ দুগ্ধ এবং এক ছটাক বিবপত্রের রস পান করিয়৷ 

থাকিতেন। যে শরীররক্ষার জন্ প্রচুর থা্চের প্রয়োজন, সেই শরীর 
কি কখন এক পোয়৷ দুগ্ধ এবং এক ছটাক বিবপত্রের রসে রক্ষিত হয়? 

কাজেই তাহার শরীর ক্রমশঃ শু হইয়া বঙ্কালে পরিণত হইয়া! আদিল। 

তিনি আর পৃথিবীতে থাঁকিলেন না। ১৮৯৬ থুষ্টাব্বে ৩৭ বংদর বয়সে 
মৌনীবাঁবা শাস্তিাত। পরমেশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া! যোগামনে 

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। 



লোকনাথ ব্রহ্মচারী । 
১১৩১ বঙ্গাব্ধে বা ইহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ সময়ে পশ্চিম বঙ্গে * ব্রাহ্মণ 

কুলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম হইয়াছিল। ইনি দশ বংসর বয়স পর্যন্ত 

গ্রাম্য পাঠশালায় গাঠীভ্যাস করিয়া, সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্ত 

গুরুগৃহে গমন করেন। 1 এ সময়ে ইহার উপনয়ন-কার্ধ্য সমাধা হয়। 
লোকনাথের শিক্ষা! ও দীক্ষা গুরুর নাম ভগবান্চন্ত্র গান্ুলী। ভগবান্ 

ষড় দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 

উপনয়নের পর লোকনাথ কয়েক বংসর কাল গুরুগৃহে শান্ত্রালোচনা 

করিয়৷ গুরুর সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। বেণিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 

নামক এক ব্যক্তি উহাদিগের সহযাত্রী হন। ভগবান্চন্্র দুইজন শিষ্য 
লইয়া কালীঘাটে আইসেন। এ সময়ে কালীঘাট জঙ্গলময় ছিল। অনেক 

সাধু মন্ন্যামী এ জঙ্গলে আসিয়া যোগসাধনা করিতেন। কালীঘাটের 
জঙ্গলে থাকিয়৷ ভগবান্চন্ত্র শিষ্যদ্যকে কঠোর ব্রহ্ষচর্ধা ব্রতানুষ্ঠান 
করাইতে লাগিলেন। 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে লোকনাথ ব্রহ্ষচর্য্যাবস্থায় তাহার বাল্য- 

সথীকে ন্মরণ করিয়া তীহার ব্রহগচর্য্যার ফল নষ্ট করিতেন। ভগবান্চন্ত 

* বহু অনুদন্ধানেও ইহার জন্নস্থানের প্রকৃত নাম জানিতে পারি নাই। 

+ পূর্ববকালে ব্রাহ্গণ-সন্তানের! গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাত্্যান করিতেন। গুরুদেব 

ছাত্রদিগকে আহার, ঘাসস্থান ও পরিধান-বস্ত্রাদি দিয়া আপন সন্তানের ম্যায় প্রতিপালন 

করিতেন। এখনও কোন কোন স্থানের স্কৃত টোলে এরূপ নিয়ম দেখিতে 

পাওয়! যায়। 



লোকনাথ ব্রহ্মচারী । ৩৪৫ 

লোকনাথের এই বিষয় জানিতে পারিয়৷ শিষ্যদ্য়কে লইয়া দেশে ফিরিয়া 
আইসেন এবং যে স্থানে তীহার বাল্যসথী বাদ করিতেন, তথায় অবস্থান 

করিতে লাগিলেন। ভগবান্চন্ত্র অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে, 

লোকনাথের বাল্যসথী বাল্যাবস্থায় বিধব! হুইয়া তাহার চরিত্র কলুষিত 
করিয় ফেলিয়াছে। ভগবান্ সুযোগ বুঝিয়া সেই বিধবা বাল্যসথীকে 

লোকনাথের মনোবাঞ্চ পুর্ণ করিতে বলেন। ভগবানের কথান্ন সে সম্মত 

হয়। যখন লোকনাথের স্ত্রী-সম্ভতোগজনিত লালসায় বিতৃষণ জন্মাইল, তখন 

তাহাদের গুরুদেব উহাদ্িগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। 
ভগবান্চন্দ্র ব্রহ্মচারীদ্বয়কে নক্তব্রত, একান্তরা, পঞ্চাহ, নবরাত্রি, 

মাসাহ প্রভৃতি ব্রতসকল উদ্যাপন করাইয়া মনঃসংঘম করাইয়াছিলেন। 

দীর্ঘকালব্যাগী এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করায় ব্রহ্মচারীদ্য় জাতিম্মরতা 

লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি পূর্বজন্মে বর্ধমান 
জেলার বেড়গ্রামে সীতানাথ বন্যোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি ছিলাম।” 

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তাহার কথ সম্পূর্ণ সত্য। 

ভগবান্চন্ত্র লোকনাথ ও বেণিমাধবকে লইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া 

কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানের মণিকণিকার ঘাটের উপর 
যোগাবলম্বনে তিনি দেহত্যাগ করেন। মর্তধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বে 

তিনি তাহার শিষ্যদ্বয়কে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়। যান। 

লোকনাথ ও বেণিমাধব স্বামীজীর নিকট কিছুকাল যোগশিক্ষা করিয়া 

যোগসাধনার জন্য হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে গমন করেন। প্র স্থানে 
তাহারা কয়েক বংসরকাল কঠোর যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। 

মহাপুরুযদবয় পর্বত-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়! প্রথমে চন্ত্রনাথে আইসেন। 

'বেণিমাধৰ চন্দ্রনাথ হইতে কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থানকরেন এবং লোকনাথ 
নিয়ভূমি বারদী গ্রামে আসিয়া! উপস্থিত হন। 



৩৪৬ জীবনী-সংগ্রহ ৷ 

ঢাকা! জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীনে মেঘন! নদীর তীরে বারদী 

গ্রাম অবস্থিত। তিনি বারদীতে আসিয়৷ অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়৷ 

তত্রত্য ব্যক্তি সকল তাহাকে বারদীর ব্রহ্মচারী বলিত; ক্রমে তিনি 

প্র নামেই খ্যাত হন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লোকনাথ ব্রহ্মচারী জাতিম্মর, ছিলেন | ইহা 
ব্যতীত তিনি জীবাত্মাকে আপনার দেহ হইতে বহির্গত করিতে পাঁরিতেন। 

জীবজন্তর মনের ভাব বুবিতে পারিতেন। অন্তের রোগ নিজ শরীরে 

আনিয়া রোগীর রোগ দূর করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছামত অন্তের 
মনৌগত ভাব জানিতে পারিতেন। 

১২৯৭ সালের ১৯শে স্যোষ্ঠ বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময়ে লৌকনাথ 
ব্রদ্চচারী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। তাহার ভক্তবুন্দের মধ্যে 

অনেকে বলেন যে, লোৌকনাথের দেহত্যাগের ছুই এক মাস পুর্বে বারদী- 

নিবাসী কোন ব্যক্তি ক্ষয়কাশ রোগে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার 

আত্মীয়ের এ রোগ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করে। 

এ রোগে মৃত্যু অবশ্তস্তাবী, তিনি ইহ! জানিয়া ই রোগীর রোগমুক্ত 
করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু রোগীর আত্মীয়দিগের কাকুতি মিনতি 

ও সাধ্য সাধনাতে তিনি রোগীকে এ রোগ হইতে মুক্ত করেন। যদিও 

রোগী ক্ষয়কাশ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অন্ত 

রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং ছুইচারি মাসের মধ্যে তিনি 

ভবের থেল! সাঙ্গ করেন। 

এদিকে ব্রন্মচারীর দেহে ক্ষয়কাশরোগ প্রবেশ করিয়। তাহার প্রাণ- 

নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ যখন বুবিলেন, এখন তাহার 

জীবন ধারণ কেবল কষ্টের কারণ, তখন তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ 

করেন। 



মাধুবচন মংগ্রহ বা শত উপদেশ । 
১। অন্ন জর নিয়মিত রূপে আহার করিলে, রক্ত হইয়। দেহ ক্রমে 

যেমন বলবান্ হইতে থাকে, তেমনি শ্রীশ্রঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ সাধু 
মহাজনদিগের উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া পালন করিলে, আত্ম! বলবান্ 

হইতে থাকে। 

২। রোগসকলের আরোগ্যার্থ যেমন শ্রীপ্রীশ্বর কপ! করিয়া, নান! 

ওঁধধি শট করিয়াছেন, সেই প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, 

তাহার পবিত্র বাক্য রহিয়াছে। তাঁহার আভ্তাসকর গ্রহণ করিয়া 

পালন, তাহাকে আরাধনা ও দাধন! এবং মন দরিয়া তীহাকে প্রেম করিলে, 

পাপ হইতে অবশ্ঠই মুক্ত হওয়া যায়। 
৩। রক্ত ভাল থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা কর, রক্ত মনা হইলে, 

আর দেহের রক্ষা নাই। আর ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা না হইলে, যেমন 

দেহ রক্ষা! হয় না, তেমনি এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে পবিত্র সাধু 

মহঁজনদিগের উপদেশনকল গ্রহণ করিয়া পালন না! করিলে পাপ হইতে 

কেহ মুক্ত হয়না 

৪। সাবধান হও, যেন রোগের উপর কুপথ্য না হয়, তাহ হইলে 

আর দেহের রক্ষ! নাই, সেই প্রকার পাঁপ জানিয়। গাঁপ করিলে আর 

আত্মার নিস্তার নাই। 

৫। যে সকল শিশ্ুসস্তান মাতার হস্ত কি! অঞ্চল ধরিয়া! চলিতে 

থাকে, তাহাদের যেমন কোন ভয় থাকে না, তেমনই যদি আমরা! অজ্ঞান 



৩৪৮ জীবনী-সংগ্রহ। 

শিশুর মত হইয়। আমাদের স্বর্স্থ পরম-পবিত্র পিতার কথার বশে 
অর্থাৎ তাহার আজ্তান্ুযায়ী চলি, তাহ! হইলে আর আমাদের কোন বিপদ 

কিম্বা ক্লেশ ও পাঁপ ঘটিতে পারে না। 

৬। সাধু পবিত্রাত্মাদের উপদেশসকল গ্রহণ কর। তাহাদের পথে 
চলিলে সাধু ও পবিত্র হইতে পারিবে। তাহাদের সাহায্য বিন! কেহ সিদ্ধ 
হইতে পাঁরে নাই এবং সদ্গুরু ভিন্ন অন্য কেহ ধর্মের পথ দেখাইতে 
পারেন না। 

৭। আত্মা ও দেহের তত্ব না করিলে ধর্্াধর্ম এবং পাপপুণ্যের 

'বোধ হয় না, সত্যে ধর্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং 

লোভেতে বিনাশ। 

৮। ধর্মের একই পথ, বড়ই ছুর্গম এবং সন্কীর্ণ, অনেকেই প্রবেশ 

করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা বিনা কেহ দেখিতে এবং যাইতে 

পারে না । তাহার কৃপা যাহাতে হয়, তাহ! সকলের অগ্রে চেষ্টা কর! অতি 

আবশ্তক এবং কর্তব্য । 

৯। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসরধ্য এই ষড়রিপুকে জয়. 
এবং মনকে বশীভূত না করিলে ও বৈরাগ্য-পথের পথিক না হইলে, ধর্মের 

পথ কেহ দেখিতে পায় না। 

১*। সাধু, পাগী, নান্তিক, ধনী এবং ছুঃখী সকলকে সময় হইলে 
দেহ রাখিয়া যাইতে হইবে। জন্মাইলে মৃত্যু অবশ্তই আছে, ইহার আর 
সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহা! অনেকেই জানিয়াও 

জানিতেছে না, 'শ্বর্য্যের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়! মনে করিয়াছে যে, আমার 
এইরূপ সময় চিরস্থায়ী থাকিবে, আর আমাকে যাইতে হইবে না; কিন্ত 

যখন কাল উপস্থিত হইবে এবং মৃত্যুশয্যাতে শয়ন করিতে হইবে, তখন' 

ধন, এশ্বধ্য এবং পরিবারসকল কোথায় পড়িয়া! থাকিবে এবং কোথায় 
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যাইতে হইবে, তাহা তখন জানিতে পারিবে । অতএব এক্ষণে সময় 

থাকিতে থাকিতে আপনার যাইবার পথ চেন! এবং জানা অতি 
আবশ্যক । | 

১১। অন্ন, মিষ্টান্ন, ফল, বস্ত্র, ধন, কড়ি, ফুল ও চন্দন দিয়া পুজা 

ও আরাধনা! করিলে যে তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা নয়, তিনি এই সকল 

দ্রব্য চান না, কেবল মন চান; অতএব মনকে স্থির করিয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া 

তাহাকে পুজা, আরাধনা এবং সাধন! করিলে অবশ্ঠই তাহাকে 
পাওয়! যায় । 

১২। টাঁকা কড়িতে দেহের রোগের প্রায়শ্চিত হয়, কিন্ত পাপ- 

রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এ রোগের ওষধ কেবল পাপকে দ্ব্ণা করিয়! 

নিয়ত শ্রীহরির আরাধনা, সাধনা এবং তাহার নামামৃত পান। 
১৩। মৃত্যু ধার্শিকদিগের বন্ধু এবং পাপীদিগের কালন্বর্ূপ। পাপীরা' 

মৃত্যুকে ভয় করে, আর সাধকেরা মৃত্যুকে ক্রমে ক্রমে জয় করেন। 

১৪। অগ্নির দ্বারা যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত হয়, ইহকাঁলে নানাবিধ 

ঘটন! দ্বারা মানুষ তেমনই পরীক্ষিত হইয়া! থাকে । 

১৫। অস্থ তুমি স্বীয় জীবনের পাপ ও দূর্বলতা স্বীকার করিলে 

বটে, কিন্তু যাহা স্বীকার করিলে, হয়ত কল্য আবার তুমি তাহাই করিবে। 

১৬। অনন্তকালের সম্বল নিতাধনের জন্য চেষ্টা না করিয়া, ক্ষণ- 

স্থায়ী প্রহিকের সুথে প্রমত্ত থাক অসারতামাত্র। 
১৭। অন্তরে শুদ্ধ এবং স্বাধীন থাক, কোন সৃষ্ট বস্তর সহিত 

আপনাকে জড়িত করিও না। অন্তরে বিবেক উজ্জল না -হইলে, মানুষ 

নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে ন|। 

. ১৮1 'অন্তের প্রতিপত্তিলাত ও উন্নতি এবং আপনার অসম্থান ও 

অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইও না। 
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১৯। অন্যের নিকটে যদি সহিষ্ণতার আশা কর, তবে অন্যের 

প্রতিও সহিষ্ণু হও। 

২০। অনেক ক্ষুদ্রচেতা লোকে বলিয়। থাকে যে, দেখ এ লোকটা 

কেমন সুখী, উনি কত ধনী, কেমন সন্্রান্ত ও মহৎ বক্তি; কিন্ত 

একটু বুৰিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, সংসারের সম্পত্তিরাশি 

অকিঞ্চিংকর, অস্থায়ী, ভারজনক এবং ছুঃখ-উৎপাদক। প্রহিক সম্পত্তির 

অধিকারী হইলে মানুষ সখী হয় না। 

২১। অনেক প্রকার আকাজ্ষা আমাদের মনে উদিত হইয়৷ আম।- 
দিগকে বলপুর্ব্বক নানাদিকে চালনা করে) ইহাতে আমাদিগকে সময়ে 

সময়ে বিপদে পড়িতে হয়, সুতরাং উহা! দমনের চেষ্টা কর! উচিত। 

২২। অপরিমিত ব্যয় কখনও করিও না। অপরিমিত ব্যয় করিলে 

আজীবনে ছুঃখকষ্ট মোচন হয় না, বরং দিন দিন দরিদ্রত। বৃদ্ধি ও 

সঙ্গের সাথী হয়, অবশেষে প্ধণজালে জড়িত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে হয়। 
২৩। অমুক কেন কষ্ট পায়, অমুক কেন স্থখভোগ করে, অমুকের 

বা কেন এত উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ব৷ তর্কবিতর্ক করিও না। 

এই সকল বিষয় মানব-বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বরের অভিসন্ধির নিগৃঢ়তত্ব 
জানিবার মানুষের অধিকার নাই। 

২৪। অহিতকারী ব্যক্তি আপনারই ক্ষতি করে এবং সে ঈশ্বরের 

বিচার এড়াইতে পারে না। 

২৫। আত্মীয় ব্যক্তির সহিত কথনও দেনা-পাঁওন! সনন্ধ রাখিও ন1। 

২৬। আপনাকে অন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না। তুমিত 

জান না, তাহার সন্তানমণ্লীর মধ্যে তুমি কোন স্থান লাভ করিবে। 

২৭। আমরা অন্যকে নির্দোষ দেখিতে চাই, কিন্তু ্বীয় দোষ 
ংশোধন করি না। 
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২৮। আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর 

স্থাপনা করিও, তুমি স্বীয় কর্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হইলে, ঈশ্বর তোমার 
সেই শুভ-ইচ্ছ। সম্পাদনে সহায় হইবেন। 

২৯। আমাদের মন এমনই দুর্বল যে, শীঘ্রই কলঙ্কিত হইয়! যায়। 
কথা বলিবার পরে অনেক সময় এন্প মনে হয় যে, “হায়, যদি নীরব 

থাকিতাম, যদি লোৌক-সমাজে না যাইতাঁষ, আলোচনায় যোগ না দিতাম, 
তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। 

৩০। আমরা যে কখনও কখনও দ্রুঃখ পাই, তাহা ভাল; 

কেননা, তদ্বারা আত্ম-পরীক্ষার স্থযোগ উপস্থিত হয়। 
৩১। আমর! যে পরমত্রন্দ হইতে শাস্তিলাভ করিতে পারি না, 

তাহার কারণ এই যে, আমরা অনুতাপিত হইয়! শাস্তি অন্বেষণ করি না 

এবং পৃথিবীর অসার স্থথের মায়! ত্যাগ করি না। 

৩২। ইচ্ছামত কাঁজ করিতে ন! পাঁরিলে কখনও ছুঃথিত হইও 
না; কারণ ইচ্ছামত কাজ করিতে এ পৃথিবীতে কয়জন পাঁরে ? 

৩৩। ইশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সেবা ভিন্ন এ সংসারে আর সকলই 
অসার। ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষ তাহার প্রতিকুলাঁচরণ করিয়া 

কিছুই করিতে পারে না। | 
৩৪। উদ্দেশ্য উচ্চ রাঁখিবে ; কিন্তু চক্ষু নিয়দিকে রাখ! চাই। 

৩৫। উচ্চাভিলাষী হইও ন1। ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, 
সেই অবস্থাকে সুখকর মনে করিবে। উচ্চাভিলাষী লোক কোনদিনও 

সখী হয় ন!। 
৩৬। উর্দে দৃষ্টি রাখিয়! কার্ধ্য করিও, মনে শীস্তি পাইবে। 
৩৭। এমন সময় আসিবে, যখন তুমি স্বীয় জীবন সংশোধনের জন্য 

সময় ভিক্ষা! করিবে; কিন্তু তাহ! তুমি পাঁইবে কিনা সন্দেহ । 
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৩৮। খণ করিয়! শুভান্তভ কোন কার্ধ্যই করিও না। খণ-পাঁপ 

বড় ভয়ানক। খণীকে কেহ বিশ্বাস করে না, এবং খণী ব্যক্তি কখনও 

মনে শাস্তি পায় ন। | 
৩৯। এবূপে জীবনযাপন কর, যেন মৃত্যু সময়ে মনোমধ্যে কোন- 

রূপ অনুতাপ না আইসে। 
৪০1 ্রহিক ম্থথের জন্য কাহারও মনে কষ্ট দিও না, কারণ প্রহিক 

সুখ ক্ষণেকের জন্য । 

৪১। কর্তব্যপালন করিতে কখনও ভুলিও না। 

৪২। কখনও অসত্যের পুজা করিও না। 
১৮ ৪৩। কখনও ছোট লোক ও নীচ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের সেবা 

করিও না। 

৪৪। কখনও স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিও ন!। স্ত্রী- 

লোকই গৃহের লক্ষ্মী ও শোভা! । স্ত্রী সম্পদে বিপদে, সুখে ছুখে, সুস্থতায় 
অসুস্থতায়, জীবনে মরণে, সকল অবস্থায় সকল সময়ে তুল্য অধিকারিণী। 

৪৫। কাধ্যস্রোতে পড়িয়। যদি কখনও তোমার প্রবৃত্তি উত্তেজিত 

এবং অস্তঃকরণ ক্রোধান্ধ, অশাস্ত গর্বিত বা হিংসাপরতন্ত্র হয়, তাহা- 

হইলে কোন নিজ্জন স্থানে বসিয়া করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা 
করিবে যে, হে প্রভূ, তোমার দীসকে শাসনে রাখ। | 

' ৪৬। কাহারও কোন বিপদ্ দেখিলে প্রাণপণে তাহা! হইতে তাহাকে 
উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। 

৪৭। ক্রোধকে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ক্রোধই মানবের 

এক প্রধান শত্র। ক্রোধান্বিত হইয়। মানুষ ন| করিতে পারে, এমন 

ুষ্ধার্য্যই নাই। ক্রোধ উপশম হইলে মনকে অনুতাপানলে দগ্ধ করে 
ও যন্ত্রণা দেয়। 
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৪৮। কাহারও সহিত তর্ক করিও না। কারণ তর্ক করিতে করিতে 

পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটিতে পারে। যদি একান্ত আবশ্তক বোধ হয়, 

অগ্রে ক্ষম! চাহিয়! লইয়া নিজের বক্তব্য মিষ্টভাবে বুঝাইয়া৷ দিবে। 
৪৯। কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিও না। নিজে নানাপ্রকার 

কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শীক-অন্ন খাঁওয়৷ ভাল, তন্তজাচ কাহারও গলগ্রহ 

হইয়া কালিয়া! পৌলাও ভক্ষণ কর! উচিত নয়। | 

৫০। কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিও । কথায় আছে, “সাধুসঙ্গে স্বর্গে- 

, আর অসংসঙ্গে সর্বনাশ ৮ 

৫১। কোন কাধ্য কঠিন বলিয়া মনে করিও না, বা অবহেলা 

করিও না, একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিলেই তাহা সফল হইতে পারে। 

/৫২। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে বা তোমার প্রতি অন্ায় ব্যব- 
হার করিলে বেদনা পাও এবং তাহাকে শান্তি প্রদান করিতে উৎসাহা- 

ম্বিত হও; কিন্তু তুমি কতজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়৷ থাক, 

তাহা একবারও ভাবিয়া দেখ না। 

৫৩। গুরুজনের প্রাণে কখনও আঘাত দিও না। গুরুজনের 

প্রণে আঘাত দিলে কেহ কখনও সখী হইতে পারে না । 
৫৪। চেষ্টা ও পরিশ্রম বারা আমি এত উন্নতি করিয়াছি, এরূপ 

বল! বা মনে করা কেবল মুর্খতার পরিচয় মাত্র; কারণ দেব-প্রসাদ 

ব্যতীত, দৈব-বল ভিন্ন, তোমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। কথায় 

বলে5_“মান্থষের অভিপ্রায়, বিধি নিয়ত থণ্ডায়।” 

৫৫। তোমার কোনও গুণ থাকিতে পারে, কিন্ত অন্যের আরও 

অধিক আছে, ইহ! ভাবিয়া! নম্রতা অবলম্বন করা কর্তব্য । 

৫৬। দ্বেষ, হিংসা পরনিন্দা কথনও করিবে না। সাধারণতঃ 

দেখ! যাঁয়, লোকে পরনিন্দ ও পরচচ্চা করিতে যেমন আমোদ পায়, 

জী-_-২৩ 
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এমন আর কিছুতেই পায় না। যিনি এ সমস্ত রিপু দমন করিয়াছেন, 
তিনিই সাধু পুরুষ ও জগতের পুজ্য। 

৫৭ ছুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়৷ আপন কার্য ভুলিও না। 

৫৮। দৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ 

করিবে। 

৫৯। দৃশ্তজগতের প্রতি অনুরাগ হইতে মনকে ফিরাইয়া, অনন্ত 

সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে লইয়! যাইবার জন্ত সাধনা কর। 

৬০। ধন, সম্পদ কিন্বা পরাক্রমশালী বন্ধুদগকে পাইয়া, রব 

করিও না; যিনি এ সকল দান করিয়াছেন, সেই পরম পিতার মহিমা 
ঘোষণ। কর। 

৬১। ধনীদিগের তোষামোদ করিও ন। এবং প্রতিভাশালী বাক্তি- 

দিগের নিকট সহজে গমন করিও না। 

৬২। ধাম্মিকতার বেশ ব্যবহার কর! কিছুই কষ্টকর নহে; কিন্ত 

কুরীতি এবং পাপ পরিত্যাগ কর! বড়ই কঠিন। 
৬৩। নিয়ত ঈশ্বর-সেবাতে নিয়োজিত থাক। নিয়ত ম্রণ কর 

যে পন্মেশ্বরের সেবা করিবার জন্তই তুমি ইহসংসারে আসিয়াছ। 

৬৪। পবিত্র চরিত্রে বাদ করিবে। চরিত্রবান লোক, সকলের 

॥ 

নিকট আদরণীয় ও ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়। 

৬৫। পরধনের প্রত্যাশা করিও না। আপনার অবস্থার উপর 
সন্তষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে। 

৬৬। পরের ত্রুটি এবং দুর্বলতা সম্থ কর। তোমারও অনেক দোষ 

আছে, তাহ। অন্তকে সহ করিতে হয়। 

৬৭। প্রাণের কথা কাহাকেও বলিও না। কারণ আজ যিনি 

তোমার বন্ধু আছেন, কাল তিনি তোমার শক্র হইতে পারেন। 



সাধুবচন সংগ্রহ বা শত উপদেশ । ৩৫৫ 
সিসি সিট 

৬৮। পর্শ্রীতে কাতর হইও না। পরশ্রীতে কাতর হওয়া বড় 

অধর্মের কথা। যে পরশ্রীতে কাতর হয়, সে কোনদিনও শাস্তি পায় 

না; চিরজীবন ছুঃখানলে জলিয়! পুড়িয়! মরে । 

৬৯। পরিবারবর্গের প্রতি সর্বদা সদ্যবহার করবে। সকলের 

দোষ, ক্রটি ও আবদার অকাতরে সহা করিবে। যে সংসারে কর্তার সহ 

গুণ নাই, সে সংসারে কোন দিনই সুখের ও শাস্তির আবাসস্থল হয় না। 

৭০ ম্াতাঁপিতাকে সর্ধতোভাবে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে। 

সাঁতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে ভগবানের প্রিয়-কার্য সাধন কর! 

হয় ও ইহকালে ও পরকালে সে সখ শান্তিতে বাস করে। 

৭১। পৃথ্থিবীর সকল মহাজনই দুঃখের সেতুর মধ্য দিয়া ধর্মরাজ্যে 

গমন করিয়াছেন। সুখের শব্যা কাহারও জন্ত ছিল না। 

৭২। বিনরী ও. নম্র হইও এবং কখনও আপনাকে বড় বলিয়া 
ভাবিও না। 

ণ৩। বিপদ সময়ে অধীর হইও: না, অধীর হইলে জ্ঞান, বুদ্ধি, 

বল সমস্তই হারাইতে হয়। বিশেষতঃ বিপদ কখনও একা আইসে না) 

তাহার দলবলকে সঙ্গে লইয়া আইসে। 

৭৪। বিপদে গ্রির থাকা, নির্ধ্যাতনের সময় নীরব থাকা, ঈশ্বরের 

প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং মান্ধুষের কথায় বিচলিত না হওয়া একান্ত কর্তব্য। 

৭৫। ভণ্ড সন্যাসীরা অর্থাৎ যাহারা পথের ধারে বা ঝোপের 

আড়ালে বসিয়া তিলকমাটি মাখিয়া নাগাসন্ন্যাসী সাজে এবং লোকের 

বাঁড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে, হস্তরেথা দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যত গণিয়া দেয়, 

বন্ধ স্রীলোকদিগকে সন্তান হইবার ওুঁষধ প্রদান করে, ছলন| বাক্যের 

দ্বারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিয়৷ অর্থ উপার্জন করে, তাহাদিগকে 

কখনও প্রতায় করিও না। এরূপ সন্নযামীদিগের সহিত কথা কহিলেও 
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পাপ হয়। কারণ উহারা ধার্মিকের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন 

আকর্ষণ করে ও সুবিধা পাইলে প্রতারণ! করিয়া! প্রস্থান করে। 

৭৬। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাম করিও ন|, এবং ভবিষ্যৎ আশা করিয়৷ 

কাহাকেও আশ্বাস দিও না। 

৭৭। ভবিষ্যতে করিব বলিয়! হাতের কার্ধ্য ফেলিয়া রাখিও না 

ফেলিয়! রাখিলে প্রায়ই তাহা শেষ হয় ন|। 
৭৮। মানুষের সহিত অধিক আলাপ করিয়া ষে সময় অতিবাহিত 

কর, সে সময় ঈশ্বরের সহিত আলপ করা অধিকতর ইষ্টজনক। 

৭৯। মানুষ আজ আছে, কাল থাকিবে না, এই আছে এই নাই, 

আমরা ইহা জানিয়াও বর্তমান সুখস্ুবিধা লইয়। ব্যস্ত, ভবিষ্যতের জন্ত 

কোন চিন্তাই করি না। 
৮*। মিষ্টভাষী, মৃদুহাসী, দেখিতে গোবেচার। এরূপ লোককে কখনও 

বিশ্বাস করিবে না) এরূপ লোকের অন্তর প্রায়ই ভাল হয় না। 

৮১। যখন অন্তের মৃত্যু দর্শন কর, চিন্তা করিও তোমাকেও সেই 

পথে যাইতে হইবে। | র 

৮২। যত ছুঃখ হউক না কেন, যতই বিপরীত বিষয় ঘটুক না 

কেন, যে ব্যক্তি রুতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল বিষয় গ্রহণ করে এবং 

ঈশ্বরের.হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তিই প্রক্কৃত 
ধৈধ্যশীলা 

৮৩। যদি তুমি সর্বদা আত্মপরীক্ষা করিতে না পার, তবে দিনের 

মধ্যে অন্ততঃ ছুইবার--গ্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিবে। 

প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়া, সংসংকল্প গ্রহণ করিয়। দিবাভাগ যাপন 

কর। সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা! করিয়৷ দেখ, সারাদিন কিন্নপ ব্যবহার 
করিয়াছ। দেঁখিবে, ঈশ্বর ও মানবের কাছে কত দোষ করিয়াছ। 
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৮৪ যদি দেখ, কোনও ব্যক্তি ভয়ানক পাপ করিতেছে, আপনাকে 

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অহঙ্কার করিও না; কেন না, এমন সময় আসিতে 

পারে যে, তুমিও এ প্রকার পাপ করিবে। নিজে কত কাল সুস্থির 
থাকিতে পারিবে, তাহা ত জান না। 

৮৫। যাহার অন্তরে বাসনার অনল জলিতেছে, পদ্মপত্রের জলের 

:ত তাহার চিত্ত সর্বদাই অস্থির। লোভী ব্যক্তি কখনও শাস্তিলাভ 

করিতে পারে না। 

৮৬। যাহার! সাংসারিক সমুদয় বাধা-বিদ্র অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের 

সবার জন্ অবসর রাখেন, তীহারাই মানুষ | 

[.৮৭। যে কেবল পরের কথা ও অনধিকার চচ্চা লইয়! ব্যস্ত, নিজ 

»বৰনের কথ৷ ভাবে না, আত্মচিস্তা করে না, সে ব্যক্তি পণ ব্যতীত আর 

স্ছুই নহে। 

৮৮] যেসকল দৌষ অন্ত লোকের মধ্যে দেখিলে তোমার ত্বণার 

দ্রক হয়, সে দৌষ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও। 

৮৯। যৌবনকালে অত্যাচার করিয়া! শরীর নষ্ট করিও না। অনেকে 
ম্াবনকালে অত্যাচার করিয়া পরিণামে অনুতপ্ত হন। 

৯০। শরীরের সৌন্দর্য্য দ্েখিয়! স্ফীত হইও না, কেন না, সামান্ত 
 ডাতেই সৌন্দর্য নষ্ট হইয়। যাইতে পারে। 

৯১। সময়ের সদ্যবহার করিও। কখনও আলম্তপরবশ হইয়া সময় 
নষ্ট করিও না। আলস্ত করিয়া সময় নষ্ট করিলে সংসারে অনম্ধ্মী 

বেশ করেন। 

৯২। সকলের নিকটে স্বীয় হৃদয়-দবার উন্ুক্ত করিও না, তাহাতে 
গনিষ্টের আশঙ্কা আছে। বাহার! জ্ঞানী এবং ভক্ত, তাহাদের কাছে 

“ পনার বিষয় ব্যক্ত কর। 
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৯৩। শেষের দিন ম্মরণ কর, এবং যে সময় যাইতেছে, তাহা আর 

ফিরিয়া আসিবে না, এবিষয় চিন্তা কর। 

:৯৪। সংসারের মোহে ডুবিয়া৷ ভগবান্কে ভুলিও না। 
৯৫। সংসার তোমার স্থারী বাসস্থান নহে । এখানে ছুইদিনের জন্ঠ 

আছ। অনন্ত পরমেশ্বরই তোমার নিত্যকালের 'আশ্রয়স্থান, অতএব 

তাহার প্রতিই নির্ভর কর। 

৯৬। সর্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকার শিক্ষা করিবে, ইহ। অপেক্ষা 

আর নাই। 

৯৭। সৎপথ অবলম্বন করিয়! সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে, কথনও 

অসতপথ অবলম্বন করিও নাঁ। অধর্মের সংসার কখনও উন্নতির পথে 

পদার্পণ করিতে পারে না। 

৯৮। সাধুকারধযা করিতেছ বলিয়! অহঙ্কার করিও না। কেন না, 

ঈশ্বরের বিচার ম'নবের বিচার হইতে ভিন্ন । যে কার্যে মানুষকে ও 

করে, তাহা অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে ঘ্বণাকর | 

৯৯। স্বাভাবিক ক্ষমতা অথবা বিছ্যাবৃদ্ধি লাভ করিয়াছ বি 
উল্লাসিত হইও ন|। এরূপ করিলে ভগবান্ অসন্তষ্ট হইবেন ; কেন না, 

তোমার যাহা আছে, সে সকল তিনিই দিয়াছেন । 

১০৯ স্্রীলোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত অধিক আলাপ 

করিও না। 
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